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Abstract 
 

Bachelor thesis in Political Science by Clara Zakariasson, spring term 2014. 
Supervisor: Arne Larsson. 

“Tax relief for household services – Is equality prioritized from a gender perspective? A 
discourse analysis of the preparatory work of the Rut-deduction focusing on the gender 

construction” 

 

This essay has examined the current policy document for the implementation of tax reliefs for 

household services. The purpose was to study the gender construction that could be 

interpreted by a discourse exposition of proposal 2006/07:94 on tax relief for household. 

Thus, this thesis studies how the gender construction – and other social relations form an 

intersectional perspective – can be discussed from a gender perspective. Therefore, the study 

is based on Carol Bacchi’s analysis “What’s the problem represented to be? The method is 

based on how the problem is portrayed by studying the presented solution and also what 

effect and subject positions that are created through how the problem representation is 

presented. Bacchi’s research statement has been the model for the structure of the analysis – 

made within a neoliberal discourse linked to a gender discourse – in order to chart the gender 

construction that is created through the subject position that are presented in the proposal. 

Malin Rönnblom’s theory claims that articulating a policy creates a “doing” of politics. The 

analysis process therefore examined how the proposal “makes” the concept of equality and 

the way the “doing” affects subjects within the discourse. My conclusion is that the gender 

construction that has been created is the household women linked to the typical women’s 

work. The traditional gender roles are strengthened when one reproduces the women through 

the articulation of “feminine” within traditional household chores. The analysis also shows 

that the concept of equality, described the proposal, does not open up for any form of power 

analysis, not from an intersectional perspective and neither form a gender perspective. The 

final conclusion is that there is no possibility to affect the prevailing gender system that 

creates gender constructions. 
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Sammandrag 
 

Kandidatuppsats i Statsvetenskap av Clara Zakariasson, VT-14. 
Handledare: Arne Larsson. 

”Skattelättnader för hushållstjänster- Prioriteras jämställdhetspolitik utifrån ett 
genusperspektiv? En diskursanalytisk studie av Rut-avdragets förarbete med inriktning på 

genuskonstruktion” 
 
 
 

Denna uppsats har behandlat aktiva policydokument under införandet av skattelättnader för 

hushållstjänster. Syftet med denna undersökning har varit att studera den genuskonstruktion 

som kan tolkas genom en diskursiv framställning av proposition 2006/07:94 om 

skattelättnader för hushållstjänster - där fortsättningen av detta syfte har varit att undersöka 

hur denna genuskonstruktion samt hur andra sociala relationer ur ett intersektionellt 

perspektiv, kan tolkas ur ett jämställdhetsperspektiv. Studien har haft sin utgångpunkt från 

Carol Bacchis analysmetod – What’t the problem represented to be? Denna metod utgår från 

hur problemet framställs genom att studera vilken lösning som presenteras. Samt vilka 

effekter och subjektspositioner som skapas igenom hur problemrepresentationen läggs fram. 

Bacchis forskningsfrågor har varit den ledande mallen för konstruktionen av analysen. 

Analysen har skett inom en nyliberal diskurs sammankopplad till en könsdiskurs. Detta för att 

kunna kartlägga den genuskonstruktion som skapas igenom de subjektspositioner som 

artikuleras i propositionen. Malin Rönnbloms teori menar att artikulerade av en policy skapar 

ett ”görande” av politik. Analysprocessen har därmed undersökt hur propositionen ”gör” 

jämställdhetsbegreppet och vilken sätt ”görandet” påverkar subjekten inom diskurserna. 

Genom att noggrant koda av och analysera empirin har jag funnit att den genuskonstruktion 

som skapas: är den hushållsnära kvinnan kopplad till det traditionella kvinnoarbetet. Samt att 

de traditionella könsrollerna stärks då propositionen reproducerar kvinnan igenom att 

artikulera ”kvinnligt” inom traditionella hushållssysslor. Analysen visar även att 

jämställdhetsbegreppet som beskrivs i propositionen inte öppnar upp för någon form av 

maktanalys. Varken ur ett intersektionellt perspektiv och inte heller ur ett genusperspektiv. 

Utifrån dessa förutsättningar påverkar regeringen inte heller det rådande genussystemet som 

skapar genuskonstruktioner. 

 
 
Nyckelord: diskursanalys, genuskonstruktion, skattesubvention, jämställdhetsperspektiv, 

 Carol Lee Bacchi, Malin Rönnblom 
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l. Inledning  

1.1 Ämnesval och problemområde 

Yvonne Hirdman är en genusinriktad forskare som har blivit känd för att lanserat begreppet 

genussystem, som definierar ett samhälle utifrån tanken att det finns ett ordningssystem av 

kön. Begreppet definierar föränderliga tankefigurer om ”män” och ”kvinnor”, som ger 

upphov till föreställningar som finns i samhället (Wetterberg & Jansdotter 2004:116). 

 

Inom varje samhälle finns det normativa beteenden som uppfattas som manligt och kvinnligt, 

vilket inte bokstavligen har med fortplantningen att göra utan har formats genom kulturella 

aspekter. Det är dock inte svårt att föreställa sig hur dessa kulturella föreställningar om 

könsroller har kommit till, då kvinnan har den biologiska rollen att föda fram barn. 

Könsnormer och genusstrukturen speglar ett socialt konstruerat samhälle, som till exempel 

inom den könssegregerade arbetsmarknaden. Det finns en yrkesvärld som anses vara mer 

manlig respektive kvinnlig, vilket kan speglas i vilka handlingsmönster som ingår i arbetet. 

Dessa normer och handlingsmönster har skapat könsroller (gender roles) där män antas ägna 

sig mer åt arbete inom de moderna ekonomiska system som finns i vårt samhälle. 

Genussystemet skapar föreställningar som påverkar vilken yrkesposition som kvinnor och 

män tilldelas på arbetsmarknaden, samt vilken yrkesstatus som individen får. Det finns en 

manskultur som skiljer sig ifrån kvinnokulturen, där föreställningar anser att kvinnor inte 

passar för det arbete som traditionellt ska utföras av män och vise versa. Dessa könsroller är 

normativt betingat, vilket innebär att det är svåra att förändra (Hofstede 1991:27). 

Utifrån denna konstruerade föreställning antas kvinnor vara med bundna till att utföra 

barnavård, vara mer engagerade i hemmet samt att ta hand om människor i allmänheten. 

Denna föreställning har en påverkande faktor till att koppla begreppet ”kvinnoyrke” till 

branschen inom omsorg. Denna norm kan vara en av de orsakerna till att majoriteten av 

kvinnorna finns just inom arbetssektorn för omsorg och män inom det mer ekonomiska 

systemet på arbetsmarknaden (Hofstede 1991:103-104).  

 

Politik är ett instrument för att förändra dessa värderingar och föreställningar som finns i 

genussystemet och på detta sätt även påverka existensen av den könssegregerade 

arbetsmarknaden (Hofstede 1991:27). Det finns en debatt om att ojämlika relationer mellan 

könen och andra grupper många gånger återskapas genom politik och den politiska debatt 
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som bedrivs. Denna studie kommer att inrikta sig på ett förslag till politisk reform som kan 

påverka det rådande genussystem som skapar ojämlika relationer mellan kön, utifrån vilken 

politisk lösning som presenteras (SOU 2005:66 s. 53). Genussystemet skapar orättvisa 

positioner mellan kvinnor och män inom yrkesvärlden där det finns ett glastak som många 

kvinnor inte lyckas ta sig över. Detta på grund av förställningar om könens ”traditionella” 

förmåga inom yrkesbranschen. Politiken är ett verktyg som genom sina reformer kan förändra 

de rådande genusstruktur som finns i ett samhälle. Docenten Malin Rönnblom påstår att 

genom artikulerandet av en policy skapar ett ”görande” av politik, som påverkar vilket 

handlingsutrymme vissa grupper får. Detta kan även påverka genussystemets traditionella 

funktion och vilken syn samhället har på kvinnor och mäns yrkesroller. Rönnblom menar att 

fokus måste flytta från ”kvinnor/kön och politik” till hur kön ”görs” i politiken, då policyn 

artikuleras och blir ett ”görande” som får en politisk betydelse. ”Görandet” av politik i en 

policy skapar möjligheter för vissa förändringar samtidigt som andra utesluts. Studien 

kommer att inrikta sig på att studera ”görande” av genus samt jämställdhetsbegrepp i 

regeringens förslag till föreläggning om skattelättnader för hushållstjänster. Vägen dit är att 

lokalisera och undersöka de subjektkonstruktioner som tar form i detta politiska forum 

(Rönnblom 2011:40). 

 

”Görande” av politik konstruerar olika identiteter och grupper som påverkar de sociala 

relationer mellan de inkluderande subjekten. Vid en problempresentation i ett politiskt förslag 

argumenteras det för en justering i samhället, vilket skapar subjekt som förslaget kommer 

påverka. Regeringens proposition om skattelättnader för hushållstjänster ses därför som ett 

bra material för att läsa ut den genuskonstruktion som skapas då det finns en 

problemrepresentation och förslag av justering för en lösning. Diskursanalytikern Carol 

Bacchi kommer att vara utgångspunkten i denna studie, då hennes analysmetod lokaliserar ett 

underliggande problem utifrån den diskurs som problemrepresentationen befinner sig inom 

och som skapar subjektspositioner (Bacchi & Joan 2010:114-115). Genom denna 

analysmetod ritas samtidigt en genuskarta och kartlägger de könsrelationer som finns mellan 

de subjekt som beskrivs i propositionen utifrån hur förslaget beskriver den sociala kontexten. 

Genom att kartlägga dessa könsrelationer som skapas genom proposition, kan analysen även 

studera vilka nya sociala relationer som skapas samt till vems fördel.  
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Studies huvudsakliga problembild är att undersöka om jämställdhetsarbetet sätts ur spel 

genom hur propositionen konstruerar subjekt och ”gör” en politik om genus, samt på vilket 

sätt detta skulle kunna påverka den jämställdhetspolitisk som bedrivs.  

 

Problemformulering som presenterats ovan kommer att vara utgångspunkten för denna studie 

och ligger till grund för skapande av studiens syfte. En intressant premiss som är värd att ha 

med sig i tanken genom studien, är om den politiska förslaget till reform skulle kunna låsa 

fast den redan existerande könssegregerade arbetsmarknaden? Det finns en stor vetenskaplig 

relevans i detta ämne då en debatt om reformens effekter bedrivs inom många politiska 

forum. Hur politik beskrivs och artikuleras påverkar hur berörda individer ser på verkligheten. 

Om det inte finns någon problembild angående hur genuskonstruktion och hur skapandet av 

subjekt påverkar sociala relationer i samhället, accepteras dess existens och de kan låsa sig 

fast i vår gemensamma tolkning av verkligheten (Howarth 2007:17). 

1.2 Syfte 

Syftet med undersökning är att studera den genuskonstruktion som kan tolkas genom en 

diskursiv framställning av proposition 2006/07:94 om skattelättnader för hushållstjänster - där 

fortsättning av detta syfte är att undersöka hur denna genuskonstruktion samt hur andra 

sociala relationer ur ett intersektionellt perspektiv 1 , kan diskuteras ur ett 

jämställdhetsperspektiv.  

 

Min ambition ligger inte i att endast analysera den centrala problematik som bokstavligen 

uttalas i propositionens förslag till föreläggning om skattelättnader för hushållstjänster. 

Däremot är de centrala problemen som reser sig i förslaget för skattelättnader, ett delmål i 

syftet för att kartlägga de subjektspositioner som konstrueras.  

                                                
1Vad som är centralt för ett intersektionellt perspektiv i denna studie är tanken om att samhället är konstruerat av 
maktstrukturer. Krafter i samhället skapar kategorier och grupper av människor där krafterna även ordnar dessa 
hierarkiskt i förhållande till varandra (Mattson 2010:31). Kategorierna kan exempelvis vara kön (kvinna och 
man), en annan kan vara etnicitet (den svenska kvinnan och invandrar kvinnan). Det kan även vara mellan klass 
(höginkomst och låginkomst). Dessa hierarkiska förhållanden skapar förställningar och ideal om hur 
kategorierna ”skall” vara (Mattson 2010:33).  Genom ett intersektionellt perspektiv kan man undersöka hur vilka 
sociala relationer mellan de subjektspositioner som skapas, genom den problemrepresentationen som förslaget 
till reform formulerar.  
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1.3 Forskningsfrågor 

För att svara på mitt syfte kommer studien att utgå från Carol Lee Bacchis diskursanalytiska 

metod What’s the problem represented to be? (presentation av Bacchi sker i nedanstående 

kapitel 2.3). Nedanstående forskningsfrågor kommer ursprungligen från Bacchi, men har 

formats för att uppfylla studiens syfte. Varje fråga är ett delmoment för att kunna svara på 

denna studies syfte. Målet med frågorna är att identifiera underförstådda 

problemrepresentationer i särskilda strategier eller politiska förslag, där det kan formas 

subjektkonstruktioner (Bacchi 2009:4).  

 

1. Vilken är de artikulerade problemrepresentationen som ligger till grunden för 
skattelättnader för hushållstjänster?  

- Vilken är den underliggande problemrepresentationen?  
 
2. Vilka effekter skapas genom denna presentation?  

- Vilka subjekt konstitueras genom dessa?  
 
3. Vad lämnas oproblematiserat?  

 

1.4 Disposition  

Detta kapitel kommer redovisa för studiens fortsatta disposition och struktur. Kapitel två 

presenterar det metodologiska och teoretiska ramverk som studien grundar sig på. Där 

innehållet är material, tidigare forskning, operationalisering, utformandet av analysprocessen 

samt vilken roll jag som forskare erhåller. Det tredje kapitlet kommer att utgöra analysen av 

det empiriska material som valts ut för att svara på studiens preciserade forskningsfrågor och 

där med syfte. Sist men inte minst, kommer kapitel fyra att bestå av en slutsats och 

diskussion. Här analyseras det resultat som blivit besvarade under analyskapitlet.  
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2. Metodologiskt och teoretiskt ramverk 
De teoretiska och metodologiska utgångspunkter som presenteras i nedanstående kapitel skall 

fungera som ett bollplank för möjlig diskussion under den analytiska delen av de material som 

studeras. Därmed också som ett hjälpmedel för att svara på studiens forskningsfrågor.   

Första delen av detta kapitel kommer att förklara det metodologiska och teoretiska ramverken 

hämtat och inspirerad från filosofen Michael Foucault. Kapitlet kommer även att utgå från 

teoretikerna Carol Bacchi och Malin Rönnblom, där deras teorier kommer att bygga upp den 

analytiska grunden. Fortsättningsvis kommer kortfattat en presentation av det empiriska 

materialet göras, som kommer att ligga till grund för analysprocessen samt den tidigare 

forskning som bedrivits inom samma område som denna studie. Diskursanalysens 

metodologiska och teoretiska ramverk är starkt sammanflätade, vilket innebär att 

analysmetoden måste ha en teoretisk grund för att bli applicerbar som analysverktyg 

(Jørgensens & Phillips 2007:10). Därför innehåller detta kapitel en noggrann 

operationalisering för att knyta samman och tydliggöra hur metod och teori hänger ihop. 

Utifrån denna operationalisering kommer fortsättningsvis en presentation av analysprocessen, 

där Bacchis metod WTP får sin roll och tydliggörs. Sist men inte minst kommer min roll som 

forskare under analysprocessen att presenteras, då diskursanalys kan skapa problem utifrån att 

presentationen av verkligheten kan se olika ut utifrån vem det är som analyserar materialet.    

2.1 Diskurs som metod och teori 

En diskursanalys har sitt ursprung i lingvistik och semiotik, där det finns ett fokus på 

mänsklig kommunikation och den språkliga vetenskapen (Bergström & Boréus 2012:355). 

Diskurs som teori och metod är just fruktbar när det gäller forskning och undersökningar i 

kommunikationsprocesser i sociala sammanhang, samt inom kultur och samhälle. En mycket 

förenklad sammanfattning av diskurs är hur man talar om och förstår världen (eller ett utsnitt 

av världen) i en kontext och hur den sociala verkligheten beskrivs (Jørgensens & Phillips 

2007:7). 

 

Det finns ett historiskt regelsystem som skapar handlingsmönster och vanor bland grupper av 

individer, som sedan blir till normativa handlingar som godtags av en grupp människor. 

Begreppet diskurs får olika betydelse och tillämpning utifrån vilken teoretiskt utgångspunkt 

som väljs att studera. Diskurs sammanfattas som ett ramverk, där det finns medvetna 

strategier för att grupper av människor ska forma en gemensam förståelse av världen 

(Howarth 2007:11). Diskursteori ifrågasätter de diskurser som konstituerar den sociala 
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verkligheten, då de är system av sociala relationer och praktiker som ursprungligen kommer 

ifrån det politiska system som bedrivits (Howarth 2007:17).  

 

Diskursanalys vilar på en socialkonstruktionistisk grund, vilket innebär att det sätt som vi 

förstår och upplever i vardagen är en produkt av historiska och kulturella förställningar. Dessa 

föreställningar har skapats och låst sig fast och därmed konstruerat synen på världen och 

verkligheten genom tidens lopp. Vår världsbild och våra identitetsroller kunde varit 

annorlunda om historien hade konstruerar och talat om dessa på ett annat sätt. Därför finns det 

en kritisk inställning till kunskap, där världen inte får betraktas som helt sann (Jørgensens & 

Phillips 2007:104-105).  

 

Verkligheten är en produkt om hur vi kategoriserar världen, där kategorierna behövs för att 

verkligheten ska bli tillgänglig för oss. Alla analyser utgår ifrån två gemensamma 

nämnare, vilket är språk och subjekt. Språket är inte ett neutralt instrument, utan påverkar 

vilken verklighetssyn vi har på världen och därmed också det subjekt som skapas. Det är 

genom språket som vi artikulerar, skapar och representerar vår verklighet inom en social 

kontext. Dock finns det en kritisk inställning till verklighetspresentationen (Presentation av 

sanningsbegreppet i kapitel 2.2). Presentationen av världen sker i kategorier för att kunna 

hantera hela de hav av ord och tecken som finns. Kategorierna hjälper oss att skapa en 

ordning för att förstå vår verklighet på någorlunda liknande sätt. Språket konstruerar och 

påverkar sociala- identiteter och relationer i vårt samhälle. Genom att börja artikulera 

diskursen på ett annorlunda sätt kan strukturer utmanas och skapa en förändring. Genom 

språkformuleringen kan normativa diskurser lokaliseras, där de har konstruerat sociala 

relationer genom tidigare historiska struktureringar och därmed kritisk granska dess existens 

(Jørgensens & Phillips 2007:15-16).  

 

Genom att följa de historiska mönstren av social interaktion, upprätthåller vi denna struktur. 

Sättet vi talar om vår förståelse av världen, reproduceras och följer historiska mönster såvida 

inte vår verklighetsuppfattning av världen utmanas. Beroende på vilken diskurs vi befinner 

oss inom, skapar den olika objekt och subjekt. Konstruktionen av objekten och subjekten 

skapar en uppfattning om vår värld och genom att artikulera och följa dessa mönster skapas 

sociala processer som uppfattas som sanna i ett sammanhang. Därför blir det först 

meningsfullt att undersöka ett samhällsfenomen inom en diskurs där den får sin specifika 

betydelse (Jørgensens & Phillips 2007:104-105). Det finns en diskursiv tråd från att språket 



 7 

aldrig är helt stabilt utan utvecklas, därmed också den diskursiva representationen (Jørgensens 

& Phillips 2007:8-11). 

 

2.2 Michael Foucault 

Michael Foucault ses som grundare till diskursanalysen, då han på allvar tog tag i att utveckla 

dess teori och begrepp. Carol Bacchi har vidareutvecklat Foucaults teori vilket har gjort att 

det finns en betydelse att nämna honom i denna studie. Foucaults diskursanalys utgår från en 

kritisk teori som har i syfte att lokalisera de ”regelverk” som förpliktar och accepterar att visa 

utsagor som blir meningsfulla och sanna inom en specifik epok. Regelverket kan ses som en 

norm som inte ifrågasätter vad som anses var rätt i sammanhanget, utan accepteras som sann. 

Handlingen eller artikulerandet ses som ett normalt mönster som accepteras av samhället. 

Därmed blir den en norm som en grupp av människor väljer att följa. Olika kunskapsregimer 

inom en specifik tidsepok har regler som skapar en verklighet som betraktas som sann eller 

falsk (Jørgensens & Phillips 2007:19). Ett exempel för att förtydliga begreppet kunskapsregim 

är taget ifrån Jørgensens och Phillips litteratur diskursanalys som teori och metod. Det sker en 

översvämning av en flod, där detta fenomen skulle betraktas olika utifrån hur människor 

uppfattar översvämningen. Här spelar tidsepok och kultur in, där olika kunskapsregimer anser 

att ett visst orsaksbeskrivande av detta fenomen ses som sann eller falsk. Inom den moderna 

tidsepoken skulle översvämningen troligtvis beskrivas inom diskursen där fenomenet har med 

globala konsekvenser av växthuseffekten att göra. En annan kunskapsregim av kulturella 

aspekter samt tidsepok skulle kunna beskriva händelsen som ”Guds vilja”. Det är Guds vrede 

över ett folks syndiga levnadsätt och därför straffas folket (Jørgensens & Phillips 2007:16).  

Verklighetsförklarningen kan vara varierande då det är beroende på personen som beskriver 

den (Jørgensens & Phillips 2007:15-16). 

 

Foucault utvecklar kring metoden som ”problematiserar”, vilket Carol Bacchi har som 

utgångspunkt när hon utvecklar hans diskursteori i hennes diskursanalytiska ansats – What’s 

the problem represented to be? Foucaults diskursteori strävar efter att finna hemlighetens 

ursprung, vilket innebär att finna vilken/vilka orsak/orsaker som ligger till grund för att en 

diskurs skapas (Howarth 2007:62). Effekten av denna orsak/orsaker, är vilken funktion 

subjektet får inom diskursen. Inom en kritisk diskursanalys kan inte en absolut sanning nås 

eftersom det inte går tala om ett subjekt utanför en diskurs. Då det är en aktör som beskriver 

en verklighet utifrån sin verklighetssyn, finns det ingen exakt sanning. Detta på grund av att 
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beskrivningen skulle kunna varit annorlunda vid en annan persons tolkning och uppfattning 

av verkligheten. Därför får subjektet sin mening och betydelse inom en specifik diskurs som 

beskrivs och för att finna den analyseras den diskursiva processen (Jørgensens & Phillips 

2007:104-105).  

 

2.3 Carol Bacchi – What’t the problem represented to be?  

Carol Bacchi har introducerat den kritiska diskursanalysen, ”What’s the problem represented 

to be”, vilket har sin utgångspunkt i Michael Foucault. Carol Bacchis diskursanalysmodell 

kommer att vara utgångpunkt för denna studie. ”What’s the problem represented to be” 

(förkortas ”WPR”), gör det möjligt att undersöka hur en problempresentation ser ut. Ett 

problem är diskursivt producerat, där policyskaparen formar problemet utifrån vilken tidpunkt 

och plats som hon/han befinner sig inom (Bacchi 2009:IXff). Utifrån detta som ramverk kan 

ytterligare problemformuleringar finnas genom att undersöka texten mellan raderna. Detta 

görs genom att konstruera en analys inom en diskurs. Policyn konstrueras med andra ord i 

diskursen och finner nya problem som måste åtgärdas (Jørgensens & Phillips 2007:104).  

 

Idén med politik är att den är produktiv. Genom ett WPR perspektiv innebär detta att 

representationen av ett problem i en policy producerar, reproducerar, förstärker eller försvagar 

kategorier av människor. Politik påverkar sociala relationer i samhället, då det är en diskursiv 

praktik som öppnar upp för vissa subjektspositioner som individer antar eller vägrar gestalta. 

Politik blir en produktionsfaktor inom området diskurs då den konstruerar subjektspositioner 

genom dess presentation. Då politik anses vara en produktionsfaktor blir det intressant vid 

undersökningen av propositionens reform för hushållstjänster, att läsa av vilken 

genuskonstruktion som skapas. Bacchi utgår ifrån att effekterna av hur en 

problemrepresentation läggs fram skapar och påverkar de subjektkonstruktioner som förslaget 

inkluderar (Bacchi & Joan 2010:112). 

WPR eftersträvar att ändra och utmana tanken om att offentlig politik är till för att lösa och 

utveckla ett politiskt problem till enbart det positiva. Teorin granskar kritiskt detta påstående 

genom att utmana tanken att en implementering av en lösning på problemet kan skapar enbart 

positiva effekter. Utan nya uppkomna negativa effekter tillkommer utifrån hur problemet 

presenteras. Hur problemet artikuleras och presenteras har en påverkan på det sociala subjekt 

som befinner sig inom denna politiska diskurs. Genom att finna en lösning på ett politiskt 
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problem som leder till positiva effekter för ett subjekt, skapas samtidigt ett nytt problem som 

påverkas ett annat subjekt negativt. Båda parter kan inte gå helt nöjda igenom konceptet. Inget 

politiskt problem kan lösas helt ”rent” utan den politiska lösningen påverkar andra typer av 

sociala relationer. Genom analysmetoden ”kläs huvudproblematiken av” då analysen letar 

efter det underliggande problemet/problemen som blir till följd av presentationen. Om en 

presentation av problemet sker på något annat sätt kan de resultera i andra konsekvenser och 

konstruktioner för de objekt och subjekt som ingår i presentationen. WPR-metoden innebär 

att forskaren lokaliserar det politiska förslaget till förändring (Bacchi & Joan 2010:114-115). 

På detta sätt skapas en förståelse för den kontext som presentationen befinner sig inom och 

jobbar sig baklänges, vilket är knepet i denna metod. Bacchi ser inte att ett policydokument är 

lösningar på problem utan konstruerar problem efter skaparnas värderingar och tolkningar 

(Bacchi 2009:3). 

Nästa steg, enligt Bacchi, är att undersöka varför detta problem får sin betydelse genom de 

effekter den skapar. Intresset ligger att undersöka om de subjekt och identiteter som skapas 

påverkar sociala relationer i denna kontext. WPR drar uppmärksamheten till om 

problemrepresentationen godkänner eller utmanar hierarkiska maktrelationer, vilket är 

intressant att nämna i denna studie (Bacchi & Joan 2010:114-115). 

En bra textanalys ska öppna upp och belysa ett bestämt samhällsvetenskapligt problem, där 

analysen i denna studie undersöker hur proposition för skattelättnader för hushållstjänster 

påverkar definitionen av jämställdhet. Undersökningen kommer att söka den konstruktion 

som går att finna genom de sätt som propositionen artikulera kring subjektspositioner 

(Bergström & Boréus 2012: 40). Carol Bacchis forskningsfrågor ligger till grund för att finna 

den genuskonstruktion som skapas av hur problemet representeras i propositionen. Samt att 

undersöka hur andra sociala relationer ur ett intersektionellt perspektiv påverkas. (Bacchi & 

Joan 2010:114-115). Politik anses vara en produktionsfaktor vilket innebär att 

forskningsfrågorna kommer att lokalisera den politiska problemrepresentation som läggs fram 

av propositionen. Denna problemrepresentation producerar, reproducerar, förstärker och 

försvagar grupper av människor, där denna presentation ligger till grund för studiens intresse 

när den skall finna genus – och subjektkonstruktionen och därmed undersöka dess påverkan 

ur ett jämställdhetsperspektiv (Bacchi & Joan 2010:112). Forskningsfrågorna är alla tre 

processer, moment och delmål för att finna den genuskonstruktion som skapas igenom hur 

artikulationen kring subjekten som ingår i förslaget av reformen, ser ut. Valet av Bacchi blir 

därför det mest passande metodvalet för denna studie, då den inriktar sig på 
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problemrepresentationen i ett policydokument. Då Bacchi har sin utgångspunkt från Foucaults 

diskursteori, kan en kritisk analys av empirin göras vilket krävs för att finna 

subjektkonstruktionerna. Subjektkonstruktionen går att lokalisera genom den språkliga logik 

som konstruerar genus, samt andra sociala relationer. Genom olika former av sociala 

processer kan vi genom tal och agerande påverka till att skapa en gemensam föreställning om 

manligt och kvinnligt, vilket innebär hur män och kvinnor ”bör” vara.  Genom artikulation 

utvecklas gemensamma föreställningar som blir till normativa handlingar och tolkningar 

(Mattson 2010:28). Genom Bacchi frågeställningar kan en undersökning en policy inom en 

diskurs ske, där språket och formuleringen av ett problem har en avgörande effekt på de 

subjektspositioner som skapas. Carol Bacchis forskningsfrågor är; 

 
• What’s the problem represented to be in a specific policy? 

• What presuppositions or assumptions underlie this representation of the problem?  

• How has this representation of the problem come about?  

• What is left unproblematic in this problem representation? Where are the silence? Can 

the problem be thought about differently? 

• What effects are produced by this representation of the problem?  

• How/where has this representation of the problem been produced, disseminated and 

defended? How could it be questioned, disrupted and replaced? 

 

Studie kommer att utgå från ett mindre antal frågor hämtade från Bacchis ovanstående. Det 

sker fri och egen översättning av frågorna så de är anpassade till att svara på denna studies 

syfte. 

 

• Vilka är de artikulerade problempresentationen som ligger till grunden för 

skattelättnader för hushållstjänster?  

 

Målet med frågan är att identifiera underförstådda problemrepresentationer i särskilda 

strategier eller politiska förslag. Denna fråga kommer att vara ett delmål för att kunna 

lokalisera det problemrepresentation som presenteras mellan raderna och de som inte vid 

första anblick ses som en problemformulering (Bacchi 2009:3-4).  

 

- Vilken är den underliggande problemrepresentationen? (Egen översättning) 
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När det huvudsakliga artikulerade problemet har lokaliserat, börjar det riktiga arbetet för 

denna studie, vilket ligger i att undersöka den underliggande problemrepresentationen. Som 

nämnt ovan (Kapitel 1.2) så ligger inte mitt syfte i att undersöka den huvudsakliga 

artikulerade problempresentationen i propositionen för skattelättnader för hushållstjänster. 

Dock är det ett delmål som måste besvarar för att nå den underliggande 

problemrepresentationen kopplat till hur denna påverkar genus - och subjektkonstruktionen. 

Mer specifikt tolkat är att lokalisera den underliggande problemrepresentation som kommer 

fram, kopplat till genus och konstruktion. Intresset ligger inte i att identifierar fördomar, utan 

uppgiften ligger i att identifiera de antaganden och de förutsättningar som finns i 

problemrepresentationen. Genom att identifiera den underförstådda problemrepresentationen i 

ett politiskt förslag, kan sedan en analys genomföras av språkets logiska funktion som stödjer 

problemrepresentationen ske. För att tydliggöra policyns innebörd så artikulerar ett politiskt 

förslag utifrån en språklig logik. Detta innebär att betydelser som finns i förslaget skall ha en 

konceptuell logik där de betydelser som ingår är vettiga och hållas samman. Därmed förstärks 

förslaget (Bacchi 2009:4-5). Ett exempel hämtat och inspirerat från Carol Bacchis litteratur 

(2009) Analysing Policy: What’s the problem represented to be? är: ”Om ett politiskt förslag 

argumenterar för att införa utbildningsprogram för kvinnor, måste du anta kvinnor saknar 

utbildning” (Bacchi 2009:5). Om du inför en skattereduktion för hushållstjänster, måste du 

anta att denna tjänst ses som för dyr på marknaden. Bacchis forskningsfråga kommer att vara 

ett verktyg då den inkluderar språkets logik, vilket innebär en möjlighet att undersöka hur det 

underliggandet problemet skapar genuskonstruktioner utifrån det subjektspositioner som ingår 

i problemrepresentationen.  

 

Andra frågan hämtat från Bacchi är:  

 

• Vilka effekter skapas genom denna presentation av problemet? (Egen översättning) 

 

Vilka subjekt konstrueras genom problemrepresentationen inom dessa diskursiva områden? 

Problemrepresentationen finner ett subjekt som anses ha problem, eller skapar ett problem för 

andra individer i samhället. Forskningsfrågan kommer att svara på hur subjekt konstrueras 

utifrån den artikulation och den beskrivning som sker igenom problemrepresentationen. De 

effekter som skapas är vilka subjektspositioner som konstrueras beroende på hur aktörer 

väljer att representera problemet. Den kritiska granskningen utifrån forskningsfrågan kommer 

att undersöka vad subjektspositionerna har för önskat beteende, samt om det finns en 
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acceptans av dessa subjektspositioner. Vid acceptans av dessa positioner som skapas, 

accepteras även konstruktionen som normativ. Denna forskningsfråga kommer sättas in i ett 

jämställdhetsperspektiv för att analysera de effekter som beskrivning har på begreppet 

(Bacchi 2009:16-17).  

 

Studien vilar även på en sista frågeställning som är hämtad från Bacchis ovanstående 

frågeformuleringar, vilket är; 

 

• Vad lämnas oproblematiserat? (Egen översättning) 

 

Forskningsfrågan lägger vikt på vad som sägs i policyförslaget men sedan begränsas och får 

litet utrymme i den underliggande problempresentationen kopplat till genus - och 

subjektkonstruktionen. Denna forskningsfråga kommer att analyseras ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Forskningsfrågan kommer att analysera och kritiskt granska de 

frågor som misslyckas problematiseras och förblir i tystnad. Forskningsfrågan ligger till grund 

för är att undersöka vilka antagande som läggs fram av det politiska förslaget, men lämnas 

oproblematiserade. Förslaget argumenterar för ett politiskt mål där den språkliga funktionen 

är att stödja den argumentationen som finns för problemrepresentationen (Bacchi 2009:12-13) 

 

2.4 Malin Rönnblom – Hur jämställdhet konstrueras i svensk politik 

Malin Rönnblom är docent i statsvetenskap och har riktat in sina undersökningar på hur 

jämställdhet konstrueras i svensk politik. Rönnblom menar att begreppet ”jämställdhet” 

betyder olika i det nuvarande politiska läget, då betydelsen får sin konstruktion utifrån att 

samhället idag präglas av en nyliberal styrningsmentalitet. Problembilden som Rönnblom ritar 

upp är att jämställdhetsfrågor lyser med sin frånvaro i politiken, där det inte finns någon större 

efterfråga som ifrågasätter dess frånvaro och dess egentliga betydelse. Markandstermer har 

inneburit att det politiska alltmer mer har fått stå tillbaka för den ”rätta” lösningen. 

Feministiskt initiativ är den enda aktör inom dagens tidsperiod som utmanat det politiska 

etablissemanget genom att ifrågasätta jämställdhetspolitikens frånvaro. Utifrån denna 

problemtiksbild är Rönnbloms huvudsyfte att granska hur jämställdhet görs genom att studera 

vilka problem som jämställdhetspolitiken avser att lösa, samt vilka politiska konsekvenser 

denna konstruktion får. I offentlig politik betraktas jämställdhet ofta som en självklarhet och 

är en gemensam politisk utgångspunkt och målsättning. Rönnblom ifrågasätter 
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jämställdhetsbegreppet som något som är och istället problematiseras jämställdhet som något 

som görs. En intressant ståndpunkt, som Rönnblom har, är att jämställdhet bör betraktas som 

en central princips i ”görandet” av kön. Därför blir jämställdhetspolitik ett intressant 

politikområde att studera för att förstå hur kön konstrueras (Rönnblom 2011:35-36). 

 
Jag menar att detta sätt att artikulera (och praktisera) jämställdhet i sig är ett görande som har 

politisk betydelse, och att det ”självklara jämställdhetspolitiska projektet” rymmer flera och 

konkurrerande föreställningar om vad jämställdhet ”är” – föreställningar som skapar möjlighet 

för vissa former av förändring samtidigt som andra utesluts. Att inte tala om detta görande 

tenderar att dölja att jämställdhet är ett politiskt fält som fylls med innehåll, olika innehåll, 

beroende på relationer mellan olika aktörer och kontext och där samhälleliga maktrelationer 

spelat en avgörande roll. (Rönnblom 2011:36-37) 

 

Rönnblom tar in flera olika intressanta synvinklar där hon bland annat tar upp att en analys av 

ett policyområde handlar om vilka föreställningar och antaganden som tas förgivet. Utifrån 

dessa antaganden skapas ett resultat som påverkas hur problemformuleringen och dess 

presenterade lösning ser ut. Ansatsen kan ses som ett sätt att analysera styrningen 

(government) där politikens självklarhet granskas (Rönnblom 2011:38-39). 

 

Utifrån denna ståndpunkt så hävdar Rönnblom att det är viktigt att flytta fokus från 

”kvinnor/kön och politik” till hur kön görs i politiken. Det politiska görandet av jämställdhet 

sker genom hur artikulationen kring begreppet sker, skapar konkurrerade föreställningar om 

vad begreppet innefattar samt var det är. Utifrån den jämställdhetspolicy som analyseras 

borde istället aktörer undersöka vilka konsekvenser en presentation får för en grupps 

handlingsutrymme, där denna skapar en viss förändring medan en annan utesluts (Rönnblom 

2011:40). 

 

Rönnbloms tolkning och resultat av hur nyliberala styrningsmekanismer påverkar 

jämställdhetspolitiken, utifrån hur begreppet ”görs”, har fått konsekvenser av att 

jämställdhetspolitisk avpolitiseras. Jämställdhetsintegrering görs till en del av myndigheternas 

kvalitetssäkring, vilket gör att begreppet skapas och blir till en teknisk fråga.  

Det finns ett krav i dagens moderna samhälle utifrån en nyliberal anda att systematisera, 

rapportera, utvärdera osv. När jämställdhet ska genomföras blir det till något administrativt, 

vilket gör att jämställdhetsintegration blir en åtgärd till att lösa de bristfälliga metodverktygen 

som finns i en policy. När jämställdhet, enligt Rönnblom, blir något administrativt och 
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tekniskt lämnas det politiska utanför, där begreppet istället blir till något tekniskt. När 

begreppet blir till något tekniskt kommer maktanalysen går ut (Rönnblom 2011:49). 

 

Detta innebär att det blir ett glapp i formuleringen av de problem som jämställdhetspolitiken 

avser att lösa. Problempresentationer som konstrueras i politiken glider ifrån och skapar ett 

glapp i den problemrepresentation som konstrueras i relation till vad politiken genomför. Det 

finns en oklarhet i vad jämställdhetspolitiken ska lösa. Detta gör att ifrågasättandet av de 

könade maktrelationerna står tillbaka för det administrativa, där resultatet blir att både 

kvinnor och män drabbas av brist på jämställdhet. Sammanfattningsvis nämner Malin 

Rönnblom att de nyliberala formerna av styrning inte innebär att de blir en mindre politik, 

utan att fokus istället hamnar på andra former av styrning och därmed också andra former av 

politik. Jämställdhets-politik förändras till något mer modernt och effektivare utifrån detta 

perspektiv och begreppet som en gång utmana maktrelationer har börjat vekna i dagens 

politik (Rönnblom 2011:51). 

 

2.5 Material 

2.5.1 Empiriskt och teoretiskt material 

Materialet som varit utgångspunkt och studeras i denna studie är policydokument som varit 

aktiva under regeringens förslag till Skattelättnader för hushållstjänster. Materialet har sin 

utgångspunkt i förslagets förarbete till reform, och befinner sig under den aktuella tid då 

politiska aktörer diskuterade kring regeringens förslag.  

 

- Regeringens proposition 2007/08:13 Skattelättnader för förmån av 

hushållstjänster 

- Motion (2007/08:Sk226) med anledning av prop. 2007/08:13 Skattelättnader för        

förmån av hushållstjänster  

- LO:s yttrande över Skattelättnader för hushållstjänster (Fi 2006/7311) Stockholm  

 

Materialet som är uttaget för analys är policydokument som har en stark koppling till Carol 

Bacchis metod WTP, då hennes analysmetod är inriktad på att undersöka hur en 

problemrepresentation i en policy ser ut. Regeringens proposition om skattelättnader för 

hushållstjänster lägger fram en agenda för ett problem i samhället där deras engagemang är att 

förända och lösa detta problem. Genom policydokument kan ett problem urskiljas där den tar 
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sig form i varje politisk förslag som söker en förändring. Motionen kommer att vara fruktbar 

för att stärka upp analysen då den innehåller diskussioner som är relevanta för att svara på vad 

som lämnas oproblematiserat i regeringens proposition.  

 

Litteratur och material som har varit grunden för att disponera och konstruera den 

diskursanalytiska delen är: Diskursanalys som teori och metod av Marianne Winther 

Jørgensen och Louise Phillips. Detta för att få en inblick in i de teoretiska utgångspunkter som 

Carol Bacchis What’t the problem represented to be, vilar på. Litteratur med inriktning på 

WPR är boken; Mainstreaming politics – Gendering practices and feminist theory, skriven av 

Carol Bacchi och Joan Eveline och Carol Lee Bacchis egen litterära verk Analysing Policy: 

What’s the problem represented to be? Samt Malin Rönnbloms tidskrift What’s the problem – 

Constructions of gender equality in Swedich politics.  

 

Den teoretiska bakgrunden som är kopplad till Bacchi och Rönnblom är den tidigare 

forskningen som är relevant att nämna i denna undersökning. Janssons studie kommer att vara 

mitt bollplank under diskussionen samt stärka upp min teori när analysen av studiens empiri 

kommer ske. Under rubriken tidigare forskning ligger;     

Ulrika Janssons doktorsavhandling Den paradoxalt nödvändiga kvinnan – Könsdiskurs i 

svenskt Näringsliv – ett nyliberalt drama.  

Amanda Anderssons kandidatuppsats - Rut-avdraget – jämställdheten i att betala för att 

slippa obetalt arbete i strävan efter lika villkor på arbetsmarknaden.  

2.5.2 Materiella avgränsningar  
Ett urval av material har skett med en utgångspunkt i att vara en fruktbar empiri i analysen 

och därmed med ha ett innehåll som kan svara på denna studies syfte. Det finns tre motioner 

med anledning av regeringens proposition om skattelättnader för hushållstjänster, där jag 

endast valt ut Vänsterpartiets motion som empirimaterial för analys. Motiveringen är att 

motionerna från Socialdemokratierna samt Miljöpartiet inte problematiserar och diskussioner 

kring genuskonstruktioner och de genussystem som finns i samhället, vilket skulle vara ett 

möjligt problem. Vid läsning av partiernas motioner hade deras innehåll inte någon relevans i 

denna studie, då de inte diskuterade just kring begreppet kön. Jag har även valt att ta med 

LO:s yttrande över skattelättnader för hushållstjänster då de problematiserar den 

genuskonstruktion som finns i samhället, samt diskuterar problematiken ur ett intersektionellt 

perspektiv. Med hänsyn till studiens kvantitet har en bedömning gjort att protokollen av 

debatten och beslutet kring ärendet har lämnats utanför studiens empiriska analysmaterial.  
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Den empiri som jag som forskare valt för analys anses vara tillräcklig och fruktbar för att 

svara på denna studies syfte. 

 

Det hade även varit intressant att undersöka kring förarbetet inom skattelättnader på 

renovering, ombyggnad och tillbyggnad (Rot-avdraget), då även denna reform inriktar sig på 

skattesubvention. Rut- och Rot-avdragen riktar in sig på olika typer av arbeten, där det finns 

kodat vad som anses vara manliga och kvinnliga yrken, vilket hade varit intressant då mitt 

syfte är att undersöka genuskonstruktion. Därför skulle även Rot-avdraget kunna analyseras 

för att undersöka hur de skapar genus – och subjektkonstruktioner genom sin 

problempresentation. Passade till mitt syfte som ska undersöka genuskonstruktion ur ett 

jämställdhetsperspektiv, så kommer analysen endast att granska förarbetet och propositionen 

kring Rut-avdraget. Detta på grund av att Rut-avdraget som politiskt förslag, anser att den 

finner en lösning ur ett jämställdhetsperspektiv kopplat till kön. 

 

2.6 Tidigare forskning  

Studierna som ligger under rubriken tidigare forskning har en koppling till denna studies 

syfte, då de inriktar sig på att analysera skattelättnader för hushållstjänster. Dock skiljer sig 

denna studie från Anderssons och Janssons undersökningar då vi har olika utgångspunkter, 

både i materialval och metodval. Ulrika Janssons doktorsavhandling har ett liknande syfte då 

den har undersökt genuskonstruktion som skapas i en nyliberal diskurs. Denna nyliberala 

diskurs är hämtat från organisationen Svenskt Näringslivs material. Amanda Anderssons 

studie är utformad utifrån ett intersektionellt perspektiv vilket gör att våra analysverktyg och 

metodval skiljer sig åt, då Anderssons analys inte utgår från någon diskurs. Värt att nämna så 

är det helt olika status på undersökningarna, då Amanda Andersson har skrivit en 

kandidatuppsats och Ulrika Jansson en doktorsavhandling. Därför kommer de ske olika 

behandlingar av materialet i denna studie, där Anderssons studie inte kommer att ha någon 

funktion i min analys. Jag lutar mig inte mot hennes studie i några antaganden i analysen och 

den behandlas bara i detta kapitel.  

 

2.6.1 Den paradoxalt nödvändiga kvinnan 
Ulrika Janssons doktorsavhandling Den paradoxalt nödvändiga kvinnan – Könsdiskurs i 

svenskt Näringsliv – ett nyliberalt drama, har som syfte att analysera hur kön diskursivt 

konstrueras i en nyliberal diskurs. Janssons tillvägagångsätt och analys belyser och 
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problematiserar de representationer som konstruerar kön utifrån en diskurs som skapats i 

textmaterial från organisationen Svenskt Näringsliv. Detta med föreställningen om att 

”problem” med (o)jämställdhet, representeras på specifika sätt som styr hur kön konstrueras. 

Sverige har en stark jämställdhetsdiskurs och det är svårt att inte svara för jämställdhet, vilket 

gör att denna studie får sin statsvetenskapliga relevans. Däremot skapar representationen en 

konstruktion som påverkar hur och om maktrelationer mellan kvinnor och män blir möjliga 

att förändra (Jansson 2010:30 s. 12).  

  

Ulrika Jansson undersöker fem olika områden i Svenskt Näringslivs material och har därmed 

strukturerat upp sin avhandling utifrån fem olika kapitel. Dessa områden studeras i en 

nyliberal diskurs. Kapitel hushållsnära tjänster – en riktig flipp behandlar diskussionen kring 

rut-avdraget. Under Janssons tidigare kapitel i avhandlingen har analysen resultat kommit 

fram till att organisationen konstituerar kvinnor som specifika slags subjekt. 

Problemrepresentationen har landat i ett resultat som visar att kvinnor är underrepresenterade 

i företagande och ledarskap. Orsaken är att kvinnor har svårt att kombinera ett arbetsintensivt 

företagande med det traditionella ansvaret för familj, barn och hem. En lösning är att införa 

just skattelättnader för hushållstjänster vilket skulle vara främjande för dessa kvinnor. 

Janssons utgångspunkt inom detta område är antagandet om att subjekten konstrueras kring 

föreställningar och antaganden kopplat till jämställdhet och tjänsteinriktad verksamhet. 

Jansson använder sig av Bacchis analysmetod, där de två diskurskonstruktioner som studien 

utgår ifrån är; den reproducerade kvinnan samt den hushållsnära kvinnan. Argument för 

skattesubvention som finns är och skapar föreställningar om den hushållsnära tjänstekvinnan. 

Dessa tjänstekvinnor kommer att bidra till att skapa flera företag och jobb. Utifrån detta 

perspektiv skulle reformen ge förutsättningar för både jämställdhetsarbete samt en ökad 

expanderade tjänstesektor (Jansson 2010:30 s. 123-124).  

 

Hushållsnära tjänster anses vara en lämplig förutsättning ur ett jämställdhetsperspektiv, då det 

skulle främja för jämställdhet i arbetslivet. Dock visar resultaten, som Jansson lägger fram, att 

analysera Svenskt Näringslivs i en jämställdhetsdiskurs inte är gynnsam. Detta på grund av att 

den legitimerar och reproducerar en nyliberal ordning som befäster könsmaktsordningen. 

Kvinnors görs till en del av ett tillväxts-subjekt där marknadens nödvändigheter reproduceras 

och upprätthålls, vilket skapar gränser mellan hur könsrelationer kan förstås i ett 

jämställdhetsperspektiv (Jansson 2010:30 s. 141-142).  
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Den spekulation och diskussion som beskrivs i det resultat som presenteras, är bundet till 

Janssons syfte. Syftet som skall besvaras är hur könskonstruktionen påverkar 

maktrelationerna mellan kvinnor och män samt om denna maktrelation blir möjliga att 

förändra. Det som kommer till uttryck utifrån problemrepresentation, som Jansson analyserar, 

är att det finns en ojämställd arbetsfördelning mellan kön. Sysslor som förknippas med obetalt 

hushållsarbete tillskrivs kvinnor men inte män. Det finns en hård kritik emot denna reform 

med argumentet att kvinnor fortsättningsvis förväntas ansvara och stå för städning, där män 

slipper undan hushållsarbetet och också ansvaret för hemmet. Motargumentet är att reformen 

genom tidens gång kommer att öka sysselsättningen, tillväxten och välståndsutvecklingen 

(Jansson 2010:30 s. 126).  

 

Svenskt Näringsliv ställer enligt Janssons analys, inte några krav på att män skall ”hjälpa till” 

i hemmet, vilket skulle upprätthålla en skev arbetsfördelning. Det finns en föreställning om att 

välfärden hamnar i fara om Svenskt Näringsliv skulle kräva mäns karriärer och ekonomiska 

makt i detta sammanhang. Där av är denna lösning på detta problem inte aktuellt, utan ett 

införande av skattelättnader för hushållstjänster är svaret på problemet. Ur ett könsteoretiskt 

perspektiv är det arbetsfördelningen mellan yrkesområdena som bygger upp den 

konstruktionen som finns av genus. I Svenskt Näringsliv är det framförallt en homogen grupp 

av kvinnor som framträder genom den problempresentationsanalys som genomförts av 

Jansson. Det är framförallt kvinnor med karriärambitioner som skrivs fram igenom analysen. 

Detta trots att det är alla typer av kvinnor ur olika klasser, samt med olika bakgrund som 

befinner sig inom samma problem - med att ha ansvaret för det obetalt hushållsarbete. 

Reformen anser sig skapa ett jämställt arbetsliv men en negativ sidoeffekt blir ett ojämlikt 

ansvar för hem- och familjeliv, vilket också är Janssons resultat (Jansson 2010:30 s. 137-139).  

2.6.2 Rut-avdraget – jämställdheten i att betala för att slippa obetalt arbete i strävan 
efter lika villkor på arbetsmarknaden  
Amanda Andersson har skrivit en kandidat uppsats i offentlig förvaltning på Göteborgs 

Universitet med syfte att undersöka olika aktörers intentioner, beträffande jämställdhet, 

gemom Rut-avdraget. Denna studie sker ut ett intersektionellt perspektiv. Delsyftet av studien 

är att relatera förslaget till de allmänna jämställdhetspolitiska målen och analysera om och på 

vilket sätt regeringens jämställdhetsambitioner med Rut-avdraget stämmer överens med de 

allmänna målen för jämställdhetspolitiken. Anderssons val av forskningsdesign är en 

fallstudie med en kvalitativ metod som vilar på en innehållsanalys. Studien har även 

undersökt vilken syn på män och kvinnor som förmedlas, genom det empiriska materialet. 
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Utgångspunkten är begreppet jämställdhet där syftet är att identifiera och analysera den 

retorik som stöttar upp den problempresentationen (Andersson 2011:18-22). 

 

Utifrån citat som Andersson granskat har resultatet och dess tolkning resulterat i att förslaget 

först och främst anses vara utformat för resursstarka medborgare, då inte alla kan ta del av 

den ökade välfärdsnivån. Andersson anser att regeringen argumenterar för att förslaget skulle 

öppna upp för en ökad valfrihet då medborgare önskar sig mer tid. Tiden kan hämtas genom 

att frigöra sig från obetalt hemarbete vilket understryker att denna typ av arbete är mer än 

lågstatus sysselsättning. Det finns även en dold och icke-problematiserad föreställning om de 

två olika grupper av kvinnor som skapas i och med reformen, vilket inkluderar de tre 

intersektionella aspekterna om kön, klass och etnicitet. I regeringens resonemang behöver 

kvinnor köpa sig fria från det obetalda hemarbetet, men samtidigt finns de ”andra” kvinnorna 

som behöver arbete och inkomster (Andersson 2011:21-23). 

  

Utifrån Anderssons forskningsfrågor har slutresultatet visat att förslaget av införandet av 

förslaget inte främjar och uppfyller något av de jämställdhetspolitiska delmålen. Reformen 

med skattelättnader för hushållstjänster har som intention att främja jämställdheten i 

samhället, med dessa förblir oklara då kvinnor och män tilldelas skilda roller av ansvar och 

möjligheter (Andersson 2011:36). 

 

2.7 Operationalisering  

Studien utgår från en diskursteoretisk utgångspunkt vilket innefattar en 

socialkonstruktionistisk grund. Detta innebär att kunskap inte är en sann avspegling av 

verkligheten utan är en konstruktion. Konstruktionen av diskurser skapas inom olika 

kunskapsregimerna som avgör vad som ses som sant och falskt. Detta kan förklaras igenom 

att samhällen har olika sociala former där individer delar med sig av sin tolkning av 

verkligheten. Detta genom vetenskap, politik och nyheter som skapar och återskapar de 

gemensamma antagandena. Individer påverkar varandra inom en kunskapsregim och inom 

kulturen som gör att de flesta av dem kommer uppfatta en gemensam sanning av verkligheten. 

Dock påverkar kultur och tid vilken verklighet som blir sann eller falsk (Mattson 2010:28). 

Syftet i denna undersökning är att finna hur propositionens kunskapsregim skapar en 

subjektkonstruktion som anses som sann utifrån deras verklighetssyn på kontexten. Carol 

Bacchis forskningsfrågor kommer vara ett instrument för att undersöka hur politiken 
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konstrueras utifrån vilka problem den avser att lösa. Detta på grund av att propositionen 

befinner sig inom ett politisk forum. Malin Rönnblom har en teori som menar att politik är ett 

görande av en policy, vilket innebär att artikulationen kring begrepp skapar föreställningar 

om vad ett begrepp definierar och innebär. Teorin kommer att bli instrumenten för att finna 

den genuskonstruktionen som görs genom politiken. Samt hur propositionen ”gör” 

jämställhetsbegreppet utifrån vilken politik som propositionen avser att driva. Rönnblom och 

Bacchis teorier kommer att vara de mätinstrument som behövs för att svara på mitt syfte. 

Bacchis teori utgår inifrån att en policys problemrepresentation skapar effekter på det 

subjektspositioner som befinner sig inom diskursen och där med lokaliseras de subjekt som 

förslaget involverar. Konstruktionerna skapas inom en diskurs, vilket påverkar 

subjektspositioner verklighetssyn av sig själva. Genom Rönnblom teori, skapar en policyn ett 

görande av politik som är avgörande för vilka genuskonstruktion som propositionen väljer att 

göra. Teorierna är till hjälp för att mäta de empiriska materialen, genom att strukturera upp 

och systematisera studien och för att finna dess ambition att kartlägga och analysera 

(Esaiasson et al. 2012:55). 

 

2.8 Analysprocess  

Utifrån Hjerm och Lindgren (2010) är det viktigt att en kvalitativ analys vilar på teoretiska 

utgångspunkter samt att studien är noggrant konstruerad. Hanteringen och tolkningen av data 

ska vara noggrant formulerad så att läsarens förståelse förstärks. Studien kommer att inrikta 

sig på ett tolkningsarbete vilket är det centrala för att svara på studiens forskningsfrågor 

utifrån de utvalda materialen (Hjerm & Lindgren 2010:83). För att välja ut de textutdrag som 

passar till att diskutera mer teoretiskt, så sker ett urval i analysprocessen. Denna utgångspunkt 

är Carol Bacchis analysmetod; What’s the problem represented to be? där Bacchis frågorna 

kommer att vara ledade för den första kodningen. Tanken är att detta ska skapa en ordning i 

materialet och texten, så att läsaren ska få lättare att följa med på resonemangen (Hjem & 

Lindgren 2010:91-93).  

 
Det sker både en bokstavlig och flexibel tolkning av de empiriska material som ska 

analyseras, i den bemärkelsen att det är en diskursanalys som är tillvägagångssättet (Säll 

2007:37). Analysen gör en bokstavlig tolkning utifrån de typcitat som hämtas från det 

empiriska materialet. En flexibel tolkning sker där min forskningsroll innebär att öppet tolka 

typcitat kopplat till de diskurser som materialet befinner sig inom. Bacchis analys utgår från 
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diskurser vilket sätter in texten i ett sammanhang och gör att tolkningar av utsagorna kan ske. 

Det vill säga genom att tolka propositionens språkanvändning och argumentation är målet att 

finna de subjektkonstruktioner som kan lokaliseras inom en 2 nyliberal diskurs och 

könsdiskurs (Bergström & Boréus 2012:33). Utifrån Michael Foucault finns det ingen absolut 

sanning utan den sociala verkligheten är konstruerad. Vad avsändaren velat förmedla och hur 

mottagaren tolkar texten är beroende på språket och vilken gemensam kultur som sambinder 

dessa två parter (Bergström & Boréus 2012:39). Detta innebär att min tolkning av 

verkligheten inte nödvändigtvis skulle stämma överens med en annans persons 

verklighetsuppfattning. För att förstå den bokstavliga tolkningen av materialet kommer 

kapitel 2.8.2 exempelgöra tillvägagångsättet för en hämtning av typcitat. Citaten kommer 

spegla och stärka de slutsatser som sedan dras i analysen.  

 

2.8.1 WPR i denna studie – analytiska utgångspunkter 
För att kunna precisera och göra trovärdiga hämtningar av typcitat som kommer att svara på 

mina forskningsfrågor, sker en användning av ”koder/kategorier” för att kunna hantera 

materialet. Koderna/kategorierna ska vara ett hjälpmedel för att strukturera upp och tydliggöra 

vad jag som forskare letar efter i empirin. Michael Foucaults teori handlar om att ett 

samhällsproblem inte får sin specifika betydelse förens problem placeras inom en diskurs. 

Genom att undersöka en problemrepresentation inom en diskurs skapas ytterligare 

underliggande problemrepresentationer, som därmed också påverkar subjektspositioner.  

Enligt Foucault lokaliseras en politisk diskurs genom att undersöka den ”politiska 

verksamhetens” objekt, utsägelser, begrepp och strategier som konstrueras diskursivt i 

språket. Genom en kodning på bredden, vilket innebär att finna bredare tematiska områden 

(Hjerm & Lingren 2010:108), kartlägger och ser jag att propositionen använder begrepp som 

kan kopplas ihop med en nyliberal diskurs. Studiens syfte är att undersöka den 

genuskonstruktion som kan tolkas inom en diskurs, där fortsättning av detta syfte är att 

undersöka hur denna genuskonstruktion samt hur andra sociala relationer ur ett 

intersektionellt perspektiv, kan diskuteras ur ett jämställdhetsperspektiv. Malin Rönnbloms 
                                                
2 Nyliberal diskurs – En nyliberalistisk synvinkel har sin utgångspunkt i den politiska doktrinen och den 
ekonomiska teorin som är nära sammanflätade med varandra (Syll 2001:34). Studiens nyliberala diskurs utgår 
ifrån det marknadsekonomiska perspektivet, där marknaden styrs av termer som resursallokering och ökad 
tillväxt (Reyes & Martinssons 2005:23). Människorna utgår från ett individuellt perspektiv och handlar 
rationellt, vilket innebär att vid val av två möjliga alternativ så kommer det bästa valet för individen att väljas 
(economic man). Den kollektiva positionen fråntas, då nyliberalismen utgår ifrån de individuella rättigheterna 
(Halldenius 2003:57). Egenintresset leder till att en ökad egen inkomst, där slutresultatet blir att hela samhällets 
inkomst blir så stor som möjligt. De nyliberala termerna är inkomst, allokering, kostnader och vinster 
(Halldenius 2003:86).   
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teori är att jämställdhetspolitik görs inom en policy, där av är det relevant att utgå från en 

nyliberal diskurs, då diskursen har en påverkan på vilken betydelse och innebörd begreppet 

får. Görandet av kön och andra sociala relationer får genom politiken dess konstruktion och 

därmed sin betydelse utifrån tanken att samhället är präglat av nyliberala styrningsmedel. 

Därför passar en nyliberal diskurs in på studiens empiriska material, då syftet är att undersöka 

hur propositionen gör konstruktioner kopplat till kön och andra sociala relationer, samt vilken 

påverkar detta har på jämställdhetspolitiken. Utgångspunkten i denna studie kommer att vara 

en nyliberal diskurs kopplat till genuskonstruktion, dvs. en könsdiskurs. Genom att koda 

propositionen lyser det fram nyliberala begrepp, vilket är efterfrågan, resurs och tidsaspekten. 

Valet av begrepp faller sig naturligt då regeringen har byggt upp sina argument utifrån dessa 

begrepp som kapitel i propositionen. Genom att undersöka propositionen inom en nyliberal 

diskurs kopplat till en könsdiskurs, kan en kartläggning av genussystemet finas genom de 

subjektkonstruktioner som skapas. 

 

Jag har valt att sammankoppla diskurserna nyliberal diskurs och könsdiskurs under samma 

rubrik för att inte göra återupprepningar i citathämtningarna. Dock kommer det att ske 

liknande ämnesdiskussioner runt typcitaten då jag rör mig kring samma tema. Detta på grund 

av att de är kopplade till samma diskursfält. Detta ser jag inte som en negativ effekt då 

återupprepningarna stärker och tydliggör min analys och därmed mitt resultat. Diskurserna är 

även sammanflätade då propositionen artikulerar främst kring kön, när den beskriver vem 

som anses ha problem genom nyliberala termer och begrepp. Valet av en nyliberal diskurs är 

även motiverad utifrån den tidigare forskning som bedrivits kring förslaget till 

skattesubventioner på hushållstjänster. Begreppen som valts befinner sig inom den nyliberala 

diskursen och är sammankopplat med en genusaspekt då propositionen innehåller politiska 

argumentationer och beskrivningar av beteenden och föreställningar kopplat till kön (Howarth 

2007:71). 

 

Empirin som ska analyseras i denna studie är en politisk verksamhet som skriver fram ett 

förslag till införande av en reform. Denna politiska diskurs skapar i sin tur nya diskurser som 

innefattar en subjektkonstruktion genom det artikulerade språket. För att lokalisera dessa 

subjektkonstruktioner görs en analys av de utsagorna och beteendeförklaringarna som 

propositionen för, kopplat till den genuskonstruktion som studien söker.   
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2.8.2 Användning av typcitat  
Diskursanalys bedriver en kritisk forskning vilket innebär att språket i en text inte kan ses 

som ett neutralt instrument. Språket är en aktivitet som konstruerar den sociala verkligheten, 

men tar avstånd från att den skulle representera en given och sann verklighet. Denna 

utgångspunkt är viktigt att ha med under analysdelen, då en lokalisering av studiens syfte 

ligger i att finna den underliggande problemrepresentationen. Genom språkets formation och 

artikulation finns ett visst mönster som skapar en diskurs (Bergström & Boréus 2012:378). 

 

Michel Foucault har en utgångspunkt för hur forskaren ska förhålla sig till sitt arbete när en 

kritisk diskursanalys av empirin sker. Carol Bacchi har inspirerad av Foucault och har följt 

denna utgångspunkt när det gäller att strukturera upp studiens analys. Foucaults kritiska 

analys är att kartlägga de strukturer som finns inom olika kunskapsregimer. Det vill säga de 

”regler” som utgör vad som överhuvudtaget får sägas inom kunskapsregim. Angreppsättet 

som är effektivt när en kunskapsregim granskas är att citera, kommentera, modifiera och 

kritisera. Detta för att kartlägga ”arkeologisk”, vilket är reglerna för vilka utsagor som blir 

accepterade som sanna och meningsfulla inom sin historiska epok (Jørgensens & Phillips 

2007:19). Forskningsfrågorna ska hjälpa mig att strukturera upp det empiriska material som 

kommer att analyseras. Studien har en kritisk inställning till empirin, då syftet är att finna 

genuskonstruktionen som skapas genom Carol Bacchis WTP-frågor. Jag kommer använda 

mig av ett antal belysande typcitat i analyskapitlet, för att sedan kunna kommentera och 

granska dem för att svara på studiens syfte. Ett exempel kommer att ske nedan.  

 
• Vad är problemrepresentationen som ligger till grunden för skattelättnader för 

hushållstjänster? 

 

Ett exempel på typcitat som är hämtat för att svar på ovanstående forskningsfråga. 

Skälen för regeringens bedömning: Som närmare utvecklats i avsnitt 4.1.6 medför de relativt sett 

höga skatterna på arbete att många hushållstjänster är förhållandevis dyra. Höga skattekilar leder 

till att många tjänster utförs av hushållet självt eller genom köp på den svarta marknaden vilket 

ger samhällsekonomiska välfärdsförluster i form av minskad total produktion (Proposition 

2006/07:94 s.34). 

Här sker ett exempel på analysens kritiska granskning.  

Ett problem som regeringen ser i samhället är att det finns för höga skatter inom marknaden 

för hushållstjänster. De höga skatterna leder till en skattekil, som resulterar till att 
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hushållstjänsterna finns på den svarta marknaden. Detta leder dessutom till att samhällets 

gemensamma ekonomi kommer att gå med välfärdsförluster eftersom det finns en minskad 

totalproduktion, vilket ses som en problembild av regeringen. Regeringens lösning att öka 

produktionen inom den legala sektorn (vita arbetsmarknaden) då den produktion som nu 

finns, inte ses som tillräcklig. Genom att öka arbetstiden samt öka produktion, kommer 

samhället att gå med en ekonomisk vinst och välfärdsnivån kommer att öka. Nivå anses nu 

som låg eftersom det finns värdefull produktiv arbetstid inom en sektor som inte alla individer 

i samhället kan ta del av.  

2.8.3 Min roll som forskarssubjekt 
Forskarrollen inom en diskursanalytisk studie är viktigt att nämna, då de tidigare kapitel som 

nämnts förklarat att en absolut sanning om verkligheten inte kan nås. Verkligheten är socialt 

konstruerad utifrån historiska och kulturella förställningar av världen, vilket innebär att min 

tolkning av världen inte nödvändigtvis skulle vara mer trovärdig än någon annans (Jørgensens 

& Phillips 2007:103). Dock är inte ambitionen för denna studie att ta ställning om utsagorna i 

materialet kopplat till ämnet, är riktiga eller felaktiga, utan att ha en kritisk inställning till 

kunskap. Detta innebär att jag som forskare ställer mig kritisk till uttalandena i materialet för 

att nå en intressant analys och diskussion som är nödvändig för att svara på studiens syfte. 

Diskursanalytiska metoder utgår från att forskaren ska arbeta med det som faktiskt har 

skrivits, för att undersöka vilka mönster som finns i utsagorna. Dessa utsagor ska sedan 

undersökas utifrån vilka möjliga konsekvenser de olika diskursiva framställningarna av 

verkligheten får. Ambitionen är att utifrån utvalda typcitat kopplat till mina frågeställningar, 

analysera och tolka den möjliga verklighet som beskrivs inom studiens diskurser (Jørgensens 

& Phillips 2007:28-29).  

 

För att eftersträva en intersubjektiv studie kommer jag ständigt ha i åtanke att min roll som 

forskare skall vara genomskinlig och värderingsfri. Dock är det viktigt att påpeka att min roll 

som forskare är värderingsfri utifrån tanken att materialet kan diskuteras i den svenska 

blockpolitiken. Propositionen är framtaget av Moderaterna där de formulerar ett förslag till 

förändring. Jag som forskare måste vid läsning och tolkningen av materialet hålla en neutral 

och genomskinlig analys, då jag handskas med material som innehåller politiska åsikter som 

kan påverka mig och min kontext. Inga egna politiska värderingar får styra studies riktning, 

där forskarrollen skall vara värderingsfri. Dock måste en kritisk granskning ske utifrån att det 

är mina tolkningar av de utsagor i materialet som analyseras, kopplat till studiens syfte. 
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Studien ska även kunna kontrolleras på ett enkelt sätt, därför ska det finnas en tydlighet och 

en enkel röd tråd att följa igenom studien. Det finns en gästfrihet till materialet då den består 

av offentliga handlingar (Esaiasson et al.2012:25).  
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3. Analys av empiri  
I detta tredje kapitel kommer en analys av empirin att ske, där typcitat kommer vara ett 

hjälpmedel för att svara på studies forskningsfrågor. Forskningsfrågorna kommer sedan att 

analyseras utifrån en nyliberal diskurs samt en könsdiskurs för att lokalisera 

genuskonstruktionen. Typcitat som svarar på problemrepresentation kommer att lokalisera 

vem som har problem eller skapar ett problem i samhället. Effekterna utifrån hur 

problemrepresentation sker där målet är att lokalisera den genus - och subjektkonstruktion 

som skapas och utifrån detta undersöka hur regeringen ser och definierar jämställdhetspolitisk 

som begrepp. 

 

3.1 Vart ligger problemet?  

Här presenterar regeringen huvudproblemtiken till varför det krävs en reform i 

skattesubvention för hushållstjänster.  

Syftet med skattereduktionen är bl.a. att omvandla svart arbete till vitt arbete samt att 

möjliggöra för kvinnor och män att öka sin tid på arbetsmarknaden. Avsikten är även att fler 

korttidsutbildade skall komma in på arbetsmarknaden och att såväl kvinnor som män skall 

kunna kombinera familjeliv och arbetsliv på lika villkor. De berörda tjänsterna skall kunna utföras 

även av personer som saknar en mer omfattande yrkesutbildning (Proposition 2006/07:94 s.1).  

Propositionens första kapitel sammanfattar kort förslagets innehåll där läsaren får en 

introduktion till vad syftet med policyn är. Det finns ett artikulerat problem och ett mål, vilket 

är att regeringen vill omvandla svartarbete till vita arbeten. Detta skapar en möjlighet för 

kvinnor och män att kombinera familjeliv och arbetsliv samt för individer med en 

korttidsutbildning att komma in på arbetsmarknaden. Problembilden som målas upp är att alla 

korttidsutbildade inte haft något jobb på arbetsmarknaden. En skattereduktion skulle kunna 

vara en lösning då fler individer kommer att efterfråga tjänsten och därmed kommer fler 

anställningar ske inom den legala hushållssektorn.  

Detta är en det artikulerade och synliga problemet. Genom Carol Bacchis analysmetod What’t 

the problem represented to be? finner det bakomliggande problem utifrån att ställa 

frågeställningen inom en diskurs. Utifrån Bacchis frågeställningar finner den kritiska teorin 

nya situationer och förklaringar till varför detta problem tycks ha uppstått. Genom denna 

utgångspunkt är intresset för denna studie att undersöka hur problemrepresentationen kan 

tolkas, samt vilka effekter och subjektspositioner som skapas. De tre utgångspunkter som 
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finns inom en nyliberal diskurs är begreppen; efterfrågan, tid och resurs. Dessa kommer att 

utgöra delkapitel i analysen för att finna vem i samhället som har ett problem eller utgör ett 

problem.  

3.1.1 Vad är problemet inom en nyliberal diskurs?  

3.1.1.1 Tidsaspekten koppla till en könsdiskurs 

En av aspekterna i problembilden som regeringen bygger upp är att tiden inte utnyttjas på ett 

effektivt sätt. Inledningsvis uttalar sig regeringen om att individerna måste lägga mer av sin 

tid på arbetsmarknaden, där inga möjligheter till ekonomiskproduktivitet får hamna utanför 

systemet. De individer som redan arbetar ska fortsätta lägga deras tid, eventuellt mer tid på 

sina yrkesroller. För att kunna uppnå detta mål skulle en möjlighet vara att anställa individer 

till sina hushåll för att hinna med dessa produktiva arbetstimmar som regeringen efterfrågar. 

Regeringen ser en risk att individerna tar ner på arbetstid och finner därför skattereduktion på 

hushållstjänster som en lösning på individens privata hushållsarbete. 

Detta har medfört att många yrkesverksamma har svårt att få tiden att räcka till för att kunna 

kombinera yrkesliv, familjeliv och omsorg om anhöriga på ett tillfredsställande sätt. Olika 

hushåll löser problemet på olika sätt, en del hushåll går ner i betald arbetstid för att själva utföra 

tjänsterna. Det är oftast kvinnor som tar det största ansvaret för det obetalda hemarbetet. Andra 

hushåll köper tjänsterna på den svarta marknaden, eller så utförs inte tjänsterna alls (Proposition 

2006/07:94 s.31). 

Oavsett om individen utför hushållsarbetet själv eller genom en anställd så måste det utföras. 

Artikulationen i propositionen cirkulerar kring att det är framförallt kvinnor som utför det 

obetalda hemarbetet där denna tid egentligen skulle kunna läggas på den betalda 

arbetsmarknaden. Problematiken som är synligt genom detta typcitat är att det finns en risk att 

dessa kvinnor går ner i betalda arbetstimmar för att utföra dessa hushållstjänster själva. 

Regeringen menar att värdefull arbetstid försvinner vilket är ett problem i sig, på grund av att 

hushållsarbetet måste utföras. Propositionen formulerar att det är svårt att kombinera tiden så 

den räcker mellan individens yrkesverksamhet och familjeliv. Här vänder sig regeringen till 

att problem som finns framförallt gäller kvinnor, då de anses vara parten i hushållet som 

håller i detta ansvar. Propositionen uttrycker inte att en möjlig lösning skulle kunna vara 

männen i hushållet, då förslaget inte formulera en alternativ lösning om att män skulle vara en 

gemensam ansvarig för hushållet. Kvinnor antas utför det obetalda arbetet och om kvinnorna 

inte utför hushållsarbete, köptes denna tjänst på den svarta marknaden. Regeringen fortsätter 

att artikulera kring problembilden om att hushållsarbete är en obetald syssla och att det 
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framförallt är kvinnor som utför detta arbete.   

Framför allt gäller detta i förhållande till äldre föräldrar. Detta arbete utförs framför allt av 

kvinnor som således utöver ansvaret för det egna hushållet dessutom skall hjälpa sina egna och 

ofta även sin partners föräldrar med deras hushållsarbete (Proposition 2006/07:94 s.46). 

Inom hushållet ingår även ansvarsrollen för sina äldre föräldrar. Även här formulerar sig 

propositionen att det är kvinnor som står för sina egna föräldrar samt även partners föräldrars 

äldreomsorg. Problematiseringen formulerar inte att männen skulle ha ett gemensamt ansvar 

för äldreomsorgen och därmed ses som en lösning till kvinnors problem med att kombinera 

sitt yrkesliv med familjeliv. Genom en kritisk granskning för att finna genuskonstruktionen, 

ser regeringen inte män som en lösning då förslaget värderar tiden på arbetsmarknaden högt. 

Regeringen ser att all arbetskraft är viktig och därmed finner förslaget inte män som en 

lösning. Att ta män och kvinnors arbetstid och lägga på hushållsarbete blir en välfärdsförlust i 

form av total minskad produktion.  

Om kvinnor ges bättre möjlighet att omfördela sin tid från hemarbete till marknadsarbete ökar 

deras möjlighet att få högre inkomster och att delta i arbetslivet på lika villkor. Även de som 

utför tjänsterna förbättrar sina inkomster i exempelvis de fall de går till arbete från 

arbetslöshet (Proposition 2006/07:94 s.35). 

Lösningen, enligt propositionen, är att kvinnor måste omfördela sin tid från hemarbete till 

arbetsmarknaden. På detta sätt kan de delta i arbetslivet på lika villkor. Utifrån att regeringen 

artikulerar med utgångspunkt att det är kvinnor som måste omfördela sin tid för att kunna 

delta på lika villkor, så kan det tolkas att det är utifrån mäns villkor på arbetsmarknaden. Det 

är kravet som finns. För att kvinnors ska kunna tillbringa lika mycket tid på arbetet som 

männen, så måste de lägga lika mycket tid på arbetet som män.  

Värt och intressant att nämna för vidare analys är att propositionen nämner tidigare 

erfarenheter från andra länder som infört skattesubvention av hushållstjänster. Resultat från 

dessa erfarenheter har visat att det framförallt blir kvinnor som sedan kommer utför 

hushållstjänsterna. I Finland har ett konstaterande gjorts vilket är att lönerna för de personer 

som utgör tjänsterna har ökat när efterfrågan på tjänsten har ökat (Proposition 2006/07:94 

s.35). 

3.1.1.2 Resurs kopplat till en könsdiskurs 

 
Skälen för regeringens bedömning: Som närmare utvecklats i avsnitt 4.1.6 medför de relativt sett 
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höga skatterna på arbete att många hushållstjänster är förhållandevis dyra. Höga skattekilar leder 

till att många tjänster utförs av hushållet självt eller genom köp på den svarta marknaden 

vilket ger samhällsekonomiska välfärdsförluster i form av minskad total produktion 

(Proposition 2006/07:94 s.34). 

Genom att studera detta citat ser regeringen att det finns resurser i samhället som försvinner 

om det inte görs en skattesubvention på hushållstjänster. Den höga välfärdsnivån som finns i 

samhället gör att individer med en högre inkomst har möjlighet att köpa tjänster till sitt 

hushåll, för att själva kunna utföra sin personliga inriktning av yrke. Problematiken som 

regeringen ser, är att det sker samhällsekonomiska välfärdsförluster i form av minskad total 

produktion på grund av svartarbete. Regeringen vill ta vara på så mycket arbetskraft som är 

möjligt i form av alla resurser skall kunna tillgodoses. Det anställs flera inom denna sektor, 

samt att de kvinnor som kan anställa hushållstjänster har möjligheter att tillbringa mer tid på 

arbetet samt på sitt familjeliv.  

En möjlighet till skattereduktion skulle kunna medföra att den obetalda arbetstiden minskar. 

Genom att obetald arbetstid ersätts av mer betald arbetstid på marknaden förbättras framför allt 

kvinnors yrkesposition och ekonomiska självständighet (Proposition 2006/07:94 s.31). 

Propositionen artikulerar kring att det framförallt är kvinnors som utför den obetalda 

arbetstiden när det gäller hushållstjänster. Denna typ av resurs kan genom en reform komma 

till användning då den obetalda arbetstiden bytts ut emot betald arbetstid. Kvinnorna blir en 

resurs då de utför mer betalda timmar inom sitt yrke, samt att hon anställer låginkomsttagande 

individer och korttidsutbildade för att utföra hushållstjänsten. På detta sätt skapas det 

arbetsresurser på två olika håll i samhället.  Den anställda utgör en resurs inom 

hushållstjänsten, samt att den som anställer bringar ett ökat resursutnyttjande genom att 

tillbringa mer tid sitt eget yrkesområde. Propositionen anser även att förslaget förbättrar 

kvinnors yrkespositioner och ekonomiska självständighet, där alla kvinnliga parter oavsett 

yrkesposition går vinnande ut på detta koncept. Regeringen uppfattar problemet av att kvinnor 

inte har samma möjlighet som män att vara lika aktiva inom yrkessektorn. Problemet är att 

kvinnorna inte har möjlighet att använda deras arbetsresurser och yrkesproduktion i den mån 

de skulle vilja. I utbytte av reformen kommer kvinnor att få en ekonomisk självständighet.   

 

Specialiseringen leder till högre effektivitet i det samlade resursutnyttjandet. Om hushållet inte 

skulle vinna något på att byta med andra skulle eget hushållsarbete vara den helt dominerande 
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arbetsformen, dvs. självhushållning. En rad av de varor och tjänster som hushållet köper kan 

ersätta sådant som hushållet själv kan utföra. Hushållet köper ändå en stor del av varor och tjänster 

från marknaden på grund av att det har specialiserat sig på annan produktion (Proposition 

2006/07:94 s.32). 

Utifrån regeringens granskning av samhället har det lokaliserats en hög efterfråga på 

hushållstjänster och därmed en efterfråga av individer som specialiserat sig på detta yrke. 

Regeringen diskuterar att det framförallt är korttidsutbildade, men även facklig utbildning 

individer som finns inom tjänsten för hushållsarbete. Genom att specialisera sig på den 

yrkesroll som individer har i samhället, kan båda parter när det gäller de som anställer och de 

som anställs, vinna ur ett ekonomiskt perspektiv. Den gruppen av individer som anställs 

kommer att komma in på den svenska arbetsmarknaden, så att ett helt resursutnyttjande av 

arbetskraft kan tillvaratas och därmed öka välfärden. Regeringen vill ta tillvara på så mycket 

arbetskraft och resurser som är möjligt, vilket blir möjligt genom att införa en reform för 

skattelättnader av hushållstjänster. Artikuleratonen sker i termer av att hushåll som köper 

tjänsten kan specialisera sig på en annan typ av produktion. Utifrån denna synvinkel vinner 

samhället på de gemensamma arbetsresurser som kan tillgodose hela välfärden genom att 

hushållstjänster finns på den vita arbetsmarknaden. Samt att kvinnor som anställer tjänsten 

kan tillbringa mer tid på jobbet, vilket ses som en resurs. Propositionen argumenterar utifrån 

att tid och arbetsresurser är värdefulla och att dessa utnyttjas bäst och i sin fulla mån, då 

individer specialiserar sig på sin yrkesbransch på arbetsmarknaden. Om arbetskraft inte finns 

inom den legala arbetsmarknaden går dessa resurser förlorade. 

3.1.1.1. Efterfråga kopplat till en könsdiskurs 
Regeringen argumenterar för att det finns en hög efterfråga på hushållstjänster, utifrån den 

aspekten att svartarbete är vanligt inom denna bransch. Problembilden som skildras är att 

denna efterfråga som är till svars finns inom den svarta arbetsmarknaden. Dock kan inte alla 

parter i samhället tillgodose sig produktionens fördelar då marknaden bedrivs inom denna 

sektor. Med detta menas att produktionen och dess ekonomiska vinningar inte kan tas tillvara 

av hela välfärdsystemet. Samtidigt finns en efterfråga av tjänsten hos de personer som har nått 

den välfärdsnivå där de är beredda att betala för denna tjänst. Dock ser regeringen att det inte 

finns ett tillräckligt utbud av denna tjänst på den vita arbetsmarknaden. Individer som arbetar 

inom denna hushållssektor har däremot inte råd att själva köpa denna arbetskraft, vilket kan 

tolkas att de inte har uppnått den välfärdsnivå som krävs.  

 
En huvudförklaring till tjänstesektorns expansion är att ökade inkomster leder till att efterfrågan 
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på tjänster ökar. Med en högre välfärdsnivå kan individen köpa varor och tjänster utöver det allra 

nödvändigaste. Utvecklingen har också inneburit att utbudet av och benägenheten att efterfråga så 

kallade hushållstjänster har ökat (Proposition 2006/07:94 s.23). 

I dagsläget är problembilden att efterfrågan inte finns på den vita arbetsmarknaden. Att inte ta 

vara på denna efterfråga genom att svara med ett utbud i liknande grad, måste fler tjänster för 

hushållstjänster komma in på den vita marknaden. På detta sätt vinner välfärdsstaten.  

Syftet med skattereduktionen är bl.a. att omvandla svart arbete till vitt arbete samt att möjliggöra 

för kvinnor och män att öka sin tid på arbetsmarknaden. Avsikten är även att fler 

korttidsutbildade skall komma in på arbetsmarknaden och att såväl kvinnor som män skall 

kunna kombinera familjeliv och arbetsliv på lika villkor. De berörda tjänsterna skall kunna 

utföras även av personer som saknar en mer omfattande yrkesutbildning (Proposition 

2006/07:94 s.1). 

Det finns även en efterfråga på mer arbetskraft inom båda sektorerna (anställer och anställs), 

där både män och kvinnor ska öka sin tid på arbetsmarknaden. Dock ligger en aspekt i att män 

och kvinnor ska kunna kombinera sitt familjeliv med yrkeslivet, samtidigt som de ska öka sin 

tid på arbetsmarknaden. Utifrån de tidigare analysområdena har det artikulerats att det är 

kvinnan som står som ansvarig för de obetalda hushållstjänsterna, vilket tar dyrbar tid för 

hennes yrkesroll. Det finns med andra ord en efterfråga på kvinnlig arbetskraft inom 

yrkessektorn av de kvinnor som kan finansiera kostnaderna för att anställa hushållsarbete. För 

att kunna svara för denna efterfråga är det kvinnor som måste omfördela sin tid och anställa 

hushållstjänster.  

Sammanfattningsvis utifrån dessa olika problemrepresentationer kopplat till diskurserna, så 

kan problematiken kopplas till ett ekonomiskt perspektiv, som i sin tur har konstruerat vem i 

samhället som har problem och därmed skapar ett problem. Det finns arbetskraft och resurser 

som inte tas tillvaro i den utsträckningen att de ekonomiska resultaten går till det 

gemensamma välfärdsystemet. Det är framförallt kvinnor som har möjlighet att finansiera 

hushållstjänster som anses vara problemet till att det finns svartarbete inom hushållssektorn. 

Det finns en hög efterfråga på tjänsten, där denna tjänst till största del har köpts på den svarta 

arbetsmarknaden. Det finns samtidigt en hög efterfråga på kvinnor på arbetsmarknaden, ur en 

ekonomisk synvinkel. Kvinnor med högre inkomst och där med ett högre statusyrke har inte 

möjlighet till att kombinera sin arbetstid tillsammans med sin ansvarsroll inom hushållet. De 

måste omfördela sin tid och lägga den på arbetsmarknaden. Kvinnor som inte jobbar på 

arbetsmarknaden ses som en resursminskning och en minskad produktion. Tidsbristen mellan 
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hushållet och yrkesrollen leder till att kvinnor finner lösningen att anställa hushållstjänster. 

Utgångspunkten är att kvinnor ska ha lika villkor som männen att kunna delta på 

arbetsmarknaden och därmed satsa på sin yrkeskarriär. Regeringen ser även att brister i 

resursutnyttjande då kvinnor lägger tiden på det obetalda hushållsarbetet. Lösningen är att 

kvinnor anställer hushållstjänster på den legala arbetsmarknaden, vilket gör att det blir ett 

resursökande och en efterfråga på tjänster inom hushållssektorn.  

 

3.2 Vilka effekter och subjektspositioner skapas genom problemrepresentationen?  

Efter att undersökt kring vilka problemrepresentationer som finns i propositionen om 

hushållsarbete, har det skett en kartläggning kopplat till det kvinnliga könet. Kvinnor generellt 

har en svårighet att kombinera sitt yrkesliv med familjeliv. Detta har varit propositionens 

centrala förklaring till hur problemet av svartarbete har skapats. Analysen som fortlöper 

nedan har i ambition att undersöka vilken subjektkonstruktion kvinnan får genom hur 

propositionen argumenterar fram en lösning. Detta utifrån vad Bacchis första frågas har 

tydliggjort och resulterat i, vilket är att det framförallt kvinnor kopplat till genus som har ett 

problem. En fråga som är värd att ha i tanken under den andra forskningsfrågan är om kvinnor 

har en roll som karriärkvinna eller hushållskvinna?  

 

För att finna en lösning på subjektets problem i propositionen konstrueras samtidigt ett nytt 

problem som påverkar ett annat subjekt negativt. Utgångspunkten är hämtat från Bacchis 

WTP-metod, där intresset för den fortsatta analysen är att kartlägga den könskonstruktion som 

sker. Samtidigt ställer jag mig frågan vilka effekter detta får för personerna som utgör 

hushållstjänsterna på arbetsmarknaden, då regeringen talar om två olika subjekt i termer av 

om individen anställer eller anställs. Undersökningen kommer söka efter vilka 

subjektkonstruktioner som förs i propositionens diskussion kring förslaget av hushållstjänster. 

Undersökning kommer även att analysera kring hur jämställdhetsprincipen används inom 

denna politiska proposition. Intresset ligger i att undersöka vilken effekt som 

problemrepresentationen har på jämställdhetsperspektivet som begrepp, kopplat till Malin 

Rönnbloms teori.    

3.2.1 Subjektkonstruktion – karriärkvinnan eller hushållskvinnan? 

Mitt intresse har varit att undersöka vilken huvudsaklig roll kvinnor tillskrivs i propositionen. 

Detta kommer att göras genom att luta sig tillbaka på den diskursanalytiska ansatsen. Som 

tidigare nämnt (kapitel 2.1) så utgår alla diskursanalyser från två gemensamma faktorer vilket 
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är ”språket” och ”subjektet”. Det är igenom språket vi artikulerar och skapar vår verklighet. 

Vår verklighet presenteras i kategorier för att vi skall kunna förstå den, där 

språkformuleringar beskriver subjekt och objekt (Jørgensens & Phillips 2007:104-105).  

Genom språket skapar vi också subjekt- och objektkonstruktioner som i sin tur skapar 

identiteter om hur någon/något skall eller bör bara. Utifrån en nyliberal diskurs kopplat till att 

undersöka hur kön kommer fram, speglar propositionen problematik till kvinnan. För att 

undersöka hur kvinnan framkommer kommer studien ta stöd av studiens andra 

forskningsfråga. Här sker en kritisk granskning utifrån vilka termer som propositionen 

artikulerar kvinnobegreppet kopplat till karriär – eller hushållskvinna.  

I promemorian föreslås att en skattereduktion införs för fysiska personer som har haft utgifter 

för hushållsarbete. Det hushållsarbete som omfattas av skattereduktionen kan avse städarbete 

eller annat rengöringsarbete, vård av kläder och hemtextilier och tvätt vid tvättinrättning. 

Hushållsarbetet kan även avse omsorg, tillsyn och annan personlig hjälp till barn, 

funktionshindrade, personer med varaktig sjukdom och äldre (Proposition 2006/07:94 s.65). 

Det är framförallt kvinnor som har haft rollen som ansvarstagare i hushållet. Denna roll 

avskrivs henne inte, då mannen inte räknas in som en ”delad” ansvarig till deras gemensamma 

hushåll. Mäns roll inom hushållsarbetet skrivs inte som något som är självklart, utan han 

lämnas utanför ansvaret. I och med att kvinnan fortfarande har det huvudsakliga ansvaret för 

hushållet, trots anställning av hushållstjänst, beskrivs vilka arbetsuppgifter som ingår inom 

det obetalda hushållsarbetet. De fysiska personer som har haft utgifter för hushållstjänster kan 

genom hushållsarbete delvis avskriva sig ansvaret av hushållsarbete genom att göra en 

anställning. Artikulationen av hushållsarbete sker i ”kvinnliga” termer utan att blir 

problematiserat, vilket kan leda till att beskrivningen skapar en verklighet med förväntningar 

och tolkningar av läsaren. Tolkat av mig så ser regeringen fortfarande att de kvinnliga 

uppgifterna är; städarbete, vård av kläder, tvätt, omsorg osv, utifrån att granska ovanstående 

citat.  

Om kvinnor ges bättre möjlighet att omfördela sin tid från hemarbete till marknadsarbete ökar 

deras möjlighet att få högre inkomster och att delta i arbetslivet på lika villkor. Även de som 

utför tjänsterna förbättrar sina inkomster i exempelvis de fall de går till arbete från arbetslöshet 

(Proposition 2006/07:94 s.35). 

Kvinnors som identifierar sig som en yrkeskvinna måste lägga om sin tid i livet, vilket 

innebär att lägga mer tid på sitt arbete. Tolkat är detta det enda sättet för kvinnor att kunna 
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delta i arbetslivet på lika villkor som männen. Yrkeskvinnor kan betala till sig 

hushållstjänsten för att på så sätt kunna delta i samma utsträckning som männen på arbetet.  

De som utför svarta tjänster är till övervägande del yngre personer och personer med låg 

inkomst medan köp av svartarbeten har en överrepresentation av personer med högre inkomst 

och personer som äger sin bostad (Proposition 2006/07:94 s.24). 

De som utför hushållstjänsterna på arbetsmarknaden är personer med låg inkomst och köparna 

består av en överrepresentation av personer med högre inkomst. Kvinnor inom yrkesroller 

som inte rankas som personer med en högre inkomst, har däremot svårare att köpa till sig 

denna tjänst. Detta kanske inte ens är ekonomiskt möjligt. Regeringen lägger inte fram något 

förslag eller diskutera vidare hur dessa individer ska lösa det obetalda hushållsarbetet 

tillsammans med sitt yrke på arbetsmarknaden. Då problemet artikuleras utifrån att det är 

kvinnors som utför majoriteten av det obetalda hushållsarbetet, så tillskrivs låginkomst-

kvinnor den fortsätta rollen som ansvarstagare. Då det inte diskuteras att män ska vara lika 

delaktiga inom det som innefattas som hushållsarbete, tillskrivs detta som kvinnliga bestyr. 

Propositionen låser fast dessa kvinnliga hushållsarbeten till könet kvinna.   

De subjektspositioner som tillskrivs är av båda slagen, en karriärkvinna och en 

hushållskvinna. Dock avskriver inte regeringen någon av dessa kvinnor ansvaret för det 

obetalda hushållsarbetet. Kvinnor är bundna till kategorin och begreppet ”kvinnligt”. 

Karriärkvinnan har möjlighet att betala sig av ansvar av hushållsarbetet och behöver därför 

inte utföra arbete själv. Dock tillskrivs propositionen henne den fortsatta rollen som 

huvudansvarig och att hon ser till att hushållstjänsterna utförs.  

3.2.2 Effekter – Ur ett jämställdhetsperspektiv 
Genom att utgå från ett jämställdhetsperspektiv så sker en inringning av genuskonstruktion, 

där analysen som fortlöper kommer att undersöka hur propositionen använder 

jämställdhetsbegreppet. Utgångspunkten i denna analys kommer att luta sig tillbaka på Malin 

Rönnbloms teori om hur en policy görs i politiken. Teorin skapar också möjligheter att dra 

diskussionen till hur jämställdhetspolitisk kan påverka könsrelationer och andra sociala 

relationer, genom hur propositionen väljer att fylla innehållet av begrepp 

”jämställdhetspolitik”.   

 

Regeringen utnämner kvinnor som ansvariga för det obetalda hushållsarbete, där 

artikulationen från propositionerna stärker föreställningen om att arbete framförallt är ett 
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kvinnligt bestyr. Propositionen och dess förslag till reform befäster kvinnors traditionella roll 

inom hushållsarbete genom att inte finna någon annan lösning till det obetalda arbetet. Detta 

utifrån att mäns tid inte argumenterats som en möjlig lösning. Det är intressant att väva in 

Rönnblom i denna analys, då hon ser att nyliberal styrningsmentalitet genomsyrar samhället.  

Regeringen diskuterar jämställdhet utifrån kvinnors tid på arbetsmarknaden, där detta citat är 

hämtat ifrån propositionens rubrik: Jämställdhetsanalys.    

Skattereduktionen för hushållstjänster ökar möjligheterna för hushållen att köpa dessa tjänster och 

på så sätt förbättras möjligheterna för framför allt kvinnor att frigöra obetalt hemarbete mot 

betald arbetstid eller utbildning. På så sätt kan kvinnors yrkesposition och kvinnors 

ekonomiska självständighet stärkas. […] Även om det är ett traditionellt kvinnoyrke så 

stärks yrkespositionen och den ekonomiska självständigheten för de kvinnor som går från 

svart arbete till vitt och för dem som går från arbetslöshet till att arbeta inom denna sektor 

(Proposition 2006/07:94 s.55-56). 

Nedanstående citat är från Malin Rönnbloms uttalande och kommer att fungera som ett 

bollplank samt som en mall, för hur aktörer använder jämställdhetsbegreppet och därmed 

skapar ett görande av politik.    

Jag menar att detta sätt att artikulera (och praktisera) jämställdhet i sig är ett görande som har 

politisk betydelse, och att det ”självklara jämställdhetspolitiska projektet” rymmer flera och 

konkurrerande föreställningar om vad jämställdhet ”är” – föreställningar som skapar möjlighet för 

vissa former av förändring samtidigt som andra utesluts. Att inte tala om detta görande tenderar att 

dölja att jämställdhet är ett politiskt fält som fylls med innehåll, olika innehåll, beroende på 

relationer mellan olika aktörer och kontext och där samhälleliga maktrelationer spelat en 

avgörande roll (Rönnblom 2011:51:36-37).  

Ett tydliggörande av citat är att jämställdhetsbegreppet rymmer flera konkurrerande 

förställningar om vad de ”är”. Aktörer tror sig veta vad jämställdhet är, men begreppet fylls 

med innehåll utifrån vilken relation som finns mellan aktören/aktörerna och kontexten. Det 

finns inte längre någon gemensam föreställning vad jämställdhetsbegreppet ska ses som och i 

vilken benämning som de skall används. Begreppet blir ett ”görande” där den fylls med 

innehåll utifrån vilket problem som den avser att lösa. Hur aktören väljer att fylla innehållet 

och ”göra” begreppet jämställdhet, påverkar vilken förändring som den avser att skapa eller 

påverka. När ett alternativ av definition väljs som en möjlighet skapas en förändring, 

samtidigt som en annan möjlighet till förändring utesluts. 
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Propositionen artikulerar jämställdhetsperspektivet utifrån nyliberala termer, där den ser att 

kvinnors yrkesposition och kvinnors ekonomiska självständighet stärks. Detta utifrån tanken 

att hon får lättare tillträdde till arbetsmarknaden genom förslaget av skattelättnader för 

hushållstjänster. Det ekonomiska perspektivet är propositionens syn på jämställdhetspolitik 

och det är så regeringen har valt att fylla begreppets innehåll. Regeringen anser att 

jämställdhetsbegreppet avser att lösa den ekonomiska aspekten där kvinnor kan bli 

självständiga. Detta är den förändring som regeringen avser att uppnå igenom reformen.  

Hur propositionen gör och artikulerar jämställdhetsbegreppet har en politisk betydelse. 

Jämställdhetspolitiken inom detta policyområde är något som ”är”, i den benämningen att 

aktörer ser jämställdhetspolitik som korrigerbar. Möjligheten för kvinnan att nå en ekonomisk 

självständighet verkar som en självklarhet när det gäller att fylla jämställdhetsbegreppet.   

Tolkat från regeringens kapitel jämställdhetsanalys, anser inte propositionen skapandet av 

traditionella kvinnoyrken som ett jämställdhetsproblem. Därmed ser propositionen inte heller 

att reformen skapar manliga och kvinnliga konstruktioner. Frågan är vilka maktrelationer som 

utmanas? Kvinnan anses ha det huvudsakliga ansvaret för hushållet oavsett vilken identitet 

som passar av de subjektkonstruktioner som propositionen skapar. Politiken ”gör” kön utifrån 

den aspekten. Skapandet av förställningar öppnar upp för en viss form av förändring, vilket 

inte är att förändra synen på vad som anses som manligt och kvinnligt. Därmed utmanas inte 

maktrelationen som befäster konstruktionen av vad som görs till manligt respektive kvinnligt. 

Denna möjlighet till förändring stängs då jämställdhetsbegreppet artikuleras utifrån 

ekonomiska termer. I detta fall utmanas inte maktrelationer som finns i ett genussystem, utan 

könsordning behålls. Det som problemrepresentationen gör är att befästa föreställningen om 

vad som räknas som kvinnligt samt att inte utmana de traditionella kvinnoyrkena.  

Enligt Malin Rönnbloms finns det en oklarhet i vad jämställdhetspolitiken ska lösa då aktörer 

artikulerar begreppet i nyliberala former. Jämställhetspolitiken inom en nyliberal diskurs blir 

något administrativ och inte längre något politiskt. När det blir en teknik går maktanalysen ur, 

där denna teknik är till för att lösa ett bristfälligt metodverktyg. Ett bristfällig metodverktyg 

innebär att en politiskreform för med sig negativa effekter som kommer att ha en negativ 

påverkan inom något område. Aktörer som lägger fram ett politiskt förslag till reform, kan 

förutspå att metodvalet kommer att generera till negativa effekter. I förslaget för 

skattelättnader för hushållstjänster kommer metodvalet inte att utmana föreställningen om det 

traditionella manliga och kvinnliga. Den maktanalys som utmanar dessa förställningar stängs 
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ute. För att lösa denna brist så fylls jämställdhetsbegreppet med ekonomiska termer för att 

lyfta fram de positiva effekter som reformen skulle bidra med sig (Rönnblom 2011:49).  

 

3.3 Vad lämnas oproblematiserat?  

Den sista analysdelen av detta kapitel kommer att svar på forskningsfrågan vad som lämnas 

oproblematiserat i propositionen för skattelättnader för hushållstjänster. Undersökningen 

kommer att kartlägga vilka problematiseringar som misslyckas att komma upp på 

dagordningens diskussion, men ändå har nämnts genom den underliggande 

problemrepresentationen.  

3.3.1 Fördelningseffekter  
 
Det är några få remissinstanser som har yttrat sig emot förslaget och lämnat en synpunkt till 

införandet av skattelättnader för hushållstjänster. Dessa remissinstanser har en koppling till 

studiens syfte vilket är att undersöka den genuskonstruktion som skapas i propositionen, samt 

vilka andra sociala relationer utifrån ett intersektionellt perspektiv som påverkas. Dessa skall 

sedan studeras ut ett jämställdhetsperspektiv.  

En intressant synpunkt som kommer från Landsorganisationen i Sverige (LO), vilket 

avstryker förslaget då de anser att det medför allt för negativa fördelningseffekter (Proposition 

2006/07:94 s.33)  

 
De finska utvärderingarna visar att när systemet infördes var det främst höginkomsttagare som 

köpte tjänsterna och tog del av subventionen men under senare år är det övervägande 

medelinkomsttagare som använder sig av systemet (Finanspartementet 2007).  

Det som förblir oproblematiserat är om låginkomsttagarna kommer att få möjlighet att kunna 

använda sig av reformens fördelar. Propositionen nämner bara det fördelar som reformen 

skulle bringa med sig, men lämnar dess sidoeffekter odiskuterade. LO menar att reformen 

skulle skapa negativa fördelningseffekter mellan de individer som kan tillgodose sig 

reformens fördelar och de individer som inte har möjlighet att investerar i köp av 

hushållstjänster.  

 
Systemet med skattesubventionerade hushållstjänster skulle i praktiken leda till att en grupp 

kvinnor kommer att kunna göra karriär på en annan grupps bekostnad, orättvisorna mellan 

kvinnor och män består och de sociala och ekonomiska klyftorna i samhället växer (Motion 
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2007/08:Sk226).   

LO:s svar på regeringens förslag är att reformen medför negativa fördelningseffekter, vilket 

kan diskuteras ur ett jämställdhetsperspektiv. Även Vänsterns motion problematiserar att de 

negativa fördelningseffekterna skulle leda till att ekonomiska klyftor mellan olika grupper i 

samhället ökar. Sammanfattningsvis ser LO att det finns grupper i samhället som faller 

utanför reformens fördelar på grund av ekonomiska skäl. Det finns en intersektionell kritik 

från två olika håll där kritikerna till reformen anser att förslaget är format till inkomststarka 

individer. Genom att öppna upp maktanalysen ur ett intersektionellt perspektiv skulle en 

undersökning av reformen kunna beskåda hur maktrelationen mellan klass skulle påverkas. 

Det vill säga, mellan kvinnor som kan finansiera för hushållstjänster och kvinnor som inte har 

denna ekonomiska möjlighet. Karriärkvinnans position stärks, medan det skapas en grupp 

kvinnors som inte har möjlighet att tillgodose dig reformens fördelar. Regeringen bortser ifrån 

detta problem och skapar istället två olika grupper av kvinnor som står inför olika position när 

det tillskrivs jämställdhetsbegreppet. Ett intersektionellt perspektiv skulle öppna upp och 

synliggöra maktrelationer som skapas mellan två helt olika grupper.  

3.3.2 Manligt och kvinnligt cementeras? 
Något som lämnas helt oproblematiserat och i tysthet från propositionens sida är att diskutera 

kring LO:s yttrande angående de effekterna som reformen skulle låsa fast. Vilket är den 

traditionella synen på manligt och kvinnligt.  

 
LO menar att förslaget medför att sysselsättningen ökar i sektorn hushållstjänster men minskar i 

resten av ekonomin och att den mer traditionella uppfattningen av vad som anses vara 

kvinnligt och manligt kommer att cementeras (Proposition 2006/07:94 s.33).  

Regeringen vidareutvecklar inte problematik kring genussystemet som en möjlig bieffekt, 

utan påstår i jämställdhetsanalysen att de ekonomiska aspekterna har en mer avgörande effekt. 

Propositionen konstaterar genom ovanstående analys att majoritet som bedriver 

hushållstjänster framförallt är kvinnor. Regeringen menar att dessa kvinnor får en 

ekonomisksjälvständighet, vilket värderas högre än att utmana den traditionella 

yrkespositionen som tilldelas henne. Regeringen ser inget problem att det är just kvinnor som 

befinner sig inom dessa yrkesverksamheter. Detta utifrån den aspekt att de inte heller tas fram 

möjliga förslag på lösningar för de kvinnors som inte kan köpa hushållstjänster.  

Regeringen nämner att det är framförallt kvinnor inom de traditionella kvinnoyrkena, men ser 
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ingen problematik med att artikulera kring de sysslor som ingår i hushållet tillsammans med 

begreppet kvinna. På detta sätt befäster regeringen föreställningen av manliga och kvinnliga 

yrkesområden. Propositionen ifrågasätter inte de redan existerade genussystemet som finns i 

samhället som skapat förställningar och positioner.  

Motionen från Vänstern ifrågasätter propositionen i bemärkelse att de inte diskutera kring den 

maktobalans som redan existera i det svenska samhället. 

Skattesubventionerade hushållstjänster löser inte problemet med den maktobalans som finns 

mellan kvinnor och män. Tvärtom cementerar systemet de traditionella könsrollerna. Själva 

grundproblemet, att män inte tar sitt ansvar för det gemensamma hemarbetet, osynliggörs (Motion 

2007/08:Sk226). 

 

Det finns inget tydligt svar från regeringens sida, där genussystem tas upp som en tillhörande 

aspekt på den politiska agendan. Könsroller får inte något utrymme inom denna politiska 

diskurs, men regeringen är dock medveten om dess existens. Problemformuleringen är en 

avgörande faktor till att denna subjektkonstruktion som skapats. Genom att artikulera och 

skapa en annan lösning på problemet skulle kunna propositionen öppna upp för en annan 

genuskonstruktion som inte befäster traditionella könsroller.  

 

3.4 Resultatsammanfattning utifrån Bacchis WTP-frågor 

Detta kapitel kommer sammanfatta analysresultaten som kartlagts igenom Carol Bacchis 

WTP-frågor. Bacchis första forskningsfråga undersöker problemrepresentationen kopplat till 

en nyliberal diskurs samt en könsdiskurs, för att lokalisera vem eller vilka som utgör ett 

problem samt anses ha ett problem i samhället. Genom att kritiskt granska 

problemrepresentationen genom typcitat från propositionen, är det framförallt en grupp som 

anses ha ett problem. Problemsubjektet är kvinnor som jobbar inom ett statusyrke, där 

problemet ligger i deras svårighet att fördela sin tid mellan yrkesliv och familjeliv. För att 

dessa kvinnor ska kunna omfördela sin tid för att lägga sina resurser på arbetsmarknaden, 

behöver kvinnorna ett högre utbud på hushållstjänster. Dock finns det två subjektspositioner 

som beskriver två typer av kvinnor, vilket är kvinnor som anställer, samt kvinnor som blir 

anställda. Båda typer av kvinnor tillskrivs huvudansvaret för hushållstjänster, där mannen inte 

är inräknad som delansvarig.  
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Oavsett om det är höginkomsttagande -, medelinkomsttagande - eller låginkomsttagande 

kvinnor, står dessa kvar för huvudansvaret till det obetalda hushållsarbetet. Dock har medel- 

och höginkomsttagande kvinnor möjlighet att betala sig av detta ansvar genom att anställa 

hushållstjänst på arbetsmarknaden. Den genuskonstruktion som skapas tilldelas dock alla 

dessa typer av kvinnorna då de är bundna till kategorin och begreppet ”kvinnligt”. Regeringen 

avskriver inte någon av identiteterna ansvaret för det obetalda hushållsarbetet, då de inte 

inkludera männen som en möjlig lösning till kvinnors problem att omfördela sin tid. Effekten 

som blir utav detta är att identiteterna tillskrivs en roll och egenskaper som är kopplat till den 

traditionella hushållsfrun. Kvinnorna blir generellt obundna till sin identitetsingekänning och 

position, då de tillskrivs inom diskursen som den traditionella hushållsnära kvinnan. 

Genuskonstruktionen skapas då kvinnor artikuleras inom hushållsarbete där arbetet förklaras 

som endast en ”kvinnlig” göra. Artikulationen binder nya tecken och begrepp till diskursen 

för traditionella kvinnoyrken vilket är; tvätt, barn, tillsyn, kläder och städarbete. Detta leder 

till att beskrivningen skapar en verklighet med förväntningar och tolkningar i den sociala 

kontexten. De traditionella könsrollerna kommer att förstärks då manligt och kvinnligt 

cementeras.  

 

Malin Rönnblom anser att jämställdhetspolitisk ”görs” inom en policy och därmed fylls med 

ett innehåll utifrån de olika metodfel och problem som begreppet avser att lösa. Begreppet 

fylls med innehåll utifrån vilka relationer som finns mellan aktören/aktörerna och kontexten. 

Propositionen befinner sig inom en nyliberal diskurs, vilket innebär att regeringen väljer att 

fylla innehållet med ett ekonomiskt perspektiv. Det jämställdhetsperspektiv som 

skattelättnader för hushållstjänster avses lösa är kvinnors ekonomiska självständighet, där 

målet är att denna självständighet skall förstärkas. Genom att fylla jämställdhetsbegreppet 

endast utifrån denna synvinkel, möjliggörs ingen förändring av de rådande föreställningarna 

om manligt och kvinnligt. Propositionen anser inte att skapandet och reproduktionen av det 

traditionella kvinnoyrket skulle kunna vara ett jämställdhetsproblem. Där av utmanas inte 

maktrelationen som befäster konstruktionen av vad som görs manligt respektive kvinnligt och 

det rådande genussystem kommer att bestå. Denna möjlighet till förändring stängs då 

jämställdhetsbegreppet artikuleras utifrån ekonomiska termer. Enligt Malin Rönnblom finns 

det en oklarhet i vad jämställdhetspolitiken ska lösa, då politiken artikulerar begreppet i 

nyliberala former och termer.  
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Ur ett annat jämställdhetsperspektiv som påverkar andra sociala relationer är den 

intersektionella kritik som propositionen skapar. Kritiken som finns är att reformen skulle ha 

negativa fördelningseffekter samt att de ekonomiska klyftorna kommer att öka. Regeringen 

bortser ifrån att det finns två olika typer av kvinnor som står med olika positioner när de 

tillskrivs jämställdhetsbegreppet. Maktanalysen försvinner när det gäller ett intersektionellt 

perspektiv, då det skapas två olika typer av kvinnor (den som anställer, samt den som anställs 

eller inte har möjlighet att finansiera för tjänsten). Risken som LO ser är att dessa sociala 

relationer skulle kunna påverkas, då ekonomiska klyftor kan skapas igenom reformen.  
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4. Slutsats och diskussion  
 
Problembilden som byggts upp i studiens inledningskapitel presenterar den rådande 

genusstrukturen som speglar ett socialt konstruerat samhälle. Genusstrukturen kan exempelvis 

skildras i det rådande könssegregerade arbetsmarknad, som har konstruerats utifrån en 

yrkesvärld där olika sektorer anses vara mer manliga respektive kvinnliga. Begreppet som 

speglar och skildrar dessa könsnormer kallas för genussystem. Genussystemet beskriver 

föreställningar i samhället som påverkar vilken yrkesposition som kvinnor och män tilldelas 

på arbetsmarknaden, eller rent utav väljer. Valet är normativt betingat. De normativa 

föreställningarna har skapat traditionella könsroller som anses vara utrustade med olika 

förmågor, det vill säga en föreställning vad som anses vara manligt och kvinnligt. Politiken är 

ett instrument och verktyg som kan påverka existensen av den könssegregerade 

arbetsmarknaden och andra sociala relationer i samhället. Genom att undersöka vilken 

subjektspositioner som konstrueras genom ett politiskt framförande, kan en lokalisering och 

en genuskarta beskriva det rådande genussamhället. Huvudproblemtiken som var inledande 

för denna studie, är om den politiska reformen för skattelättnader av hushållstjänster, låser 

fast den redan existerande könssegregerade arbetsmarknader? Och om jämställdhetspolitiken 

sätts ur spel? 

 

Syftet för studien har varit att genom regeringens förslag till reform, studera den 

genuskonstruktion som diskursivt skapats utifrån Carol Bacchis analysmetod – What’s the 

problem represented to be? Där en fortsättning av detta syfte är att undersöka hur denna 

genuskonstruktion och samt hur andra sociala relationer ur ett intersektionellt perspektiv, kan 

diskuteras ur ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggning av dessa sociala relationer har skapats 

utifrån den artikulation som finns i proposition.  

 

Den kritiska diskursanalysen utgick huvudsakligen från Carol Bacchi metod, där 

appliceringen av teorin och metoden skedde på regeringens proposition 2007/08:13 

skattelättnader för förmån av hushållstjänster. Carol Bacchi diskursanalys och 

forskningsfrågor var relevanta för det policy dokument som studien har sin utgångspunkt i.  

Metoden, teorin och analysverktyget greppade tag i empirin och fångar upp det relevanta 

delarna som svara på studiens forskningsfrågor, samt därmed också studiens syfte.  
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Slutsatsen och det resultatet som presenterats är att den genuskonstruktion som skapas är den 

hushållsnära kvinnan kopplad till det traditionella kvinnoarbetet. Samt att de traditionella 

könsrollerna förstärks då propositionen reproducerar kvinnan igenom att artikulera 

”kvinnligt” i traditionella hushållssysslor. Analysen visar även att jämställdhetsbegreppet som 

beskrivs i propositionen inte öppnar upp för någon form av maktanalys. Varken ur ett 

intersektionellt perspektiv och inte heller ur ett genusperspektiv. Utifrån dessa förutsättningar 

påverkas inte heller det rådande genussystemet som konstruerar vad som anses vara manligt 

och kvinnligt. Ur ett annat jämställdhetsperspektiv så finns det en intersektionell kritik emot 

propositionens förslag till reform. Kritiken som finns är att reformen skulle ha negativ 

fördelningseffekt samt att de ekonomiska klyftorna i samhället kommer att öka. Av de 

subjektspositioner som skapas igenom analysen av propositionen, så finns det två typer av 

kvinnor. De kvinnor som anställer, samt de kvinnor som anställs eller inte har någon egen 

möjlighet att finansiera för hushållstjänsten. Maktanalysen försvinner då dessa två typer av 

kvinnor tillskrivs med olika positioner emot jämställdhetsbegreppet.  Den risk som finns är att 

de ekonomiska klyftorna kan påverka dessa sociala relationer. Ur aspekten att maktanalysen 

försvinner ur både ett intersektionellt perspektiv och ett genusperspektiv, kan det även anses 

att jämställhetspolitiken har sätts ur spel. Om det inte finns någon maktanalys försvinner hela 

jämställdhetsbegreppets innebörd, som har en funktion att utmana hierarkiska strukturer i 

samhället. Därmed anser jag att studien har uppfyllt sitt syfte, då det empiriska materialet som 

analyserats genom studiens forskningsfrågor, har besvarats. Materialet har varit tillräckligt för 

att lokalisera de subjektkonstruktioner som skapas igenom policydokumentens diskussion om 

reformen av skattelättnader av hushållstjänster. Malin Rönnbloms teori om görandet av 

jämställdhetsbegreppet har varit en fruktar metod för att göra en analys och jämförelse för att 

svara på studiens syfte.  

 

Fortsättningsvis kommer en diskussion av resultaten att ske, för att tydliggöra svaret på 

studiens syfte.  

 

4.1 Förstärks den könssegregerade arbetsmarknaden? 

Utifrån att ha kartlagt den genuskonstruktion som skapats igenom propositionen, kartläggs 

samtidigt en diskurs som kan identifiera kvinnors huvudsakliga ansvarområde. Denna diskurs 

väljer jag att kalla den hushållsnära kvinnan, inspirerat från Ulrika Janssons 
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doktorsavhandling. Diskursen har skapats igenom en analys av en nyliberal diskurs kopplat 

till ett genusperspektiv. I propositionen har diskursen artikuleras som normativ då den inte har 

problematiserats. Det finns en kvinnokultur som skiljer sig från en manskultur, där 

propositionen väljer att skilja dessa åt. Detta görs igenom att män inte ses som en möjlig 

lösning till kvinnors problem, där kvinnor skall kunna få en möjlighet att omfördela sin tid 

mellan arbetsliv och familjeliv. Propositionen förstärker föreställningen av att män inte passar 

för det arbete som traditionellt ska utföras av kvinnor, vilket gör att kvinnlighet och manlighet 

centraliseras runt sina traditionella sysslor. Kvinnligt kopplas ihop med omsorg, medan män 

har den fortsatta rollen inom den ekonomiska sektorn. Detta skulle vara en orsak till varför 

genussystemet inte skulle förändras, då kvinnor kommer att fortsätta erhålla huvudansvaret 

för hushållsarbetet och den omsorg som inkluderas där.  

 

Dessa normer anses vara svåra att förändra, men politiken är ett verktyg för att börja 

ifrågasätta denna struktur. Genom att fortsätta att artikulera könet kvinna inom dessa 

yrkesroller förstärks genussystemet och därmed de förställningar om vad som anses som 

manligt respektive kvinnligt. Utifrån diskursteorin är det språket som ger oss tillträdde till 

verkligheten, där vi beskriver vår verklighetssyn. Vi skapar genom olika kategorier en 

struktur för våra tolkningar av verkligheten, där också förställningar och förväntningar fyller 

den ”kvinnliga” kategori. Genom att artikulera kvinnan kring vad som ingår i hushållsarbete 

som t.ex. vård av kläder, tvätt, omsorg av äldre, tillsyn och barnpassning osv. så konstrueras 

den kvinnliga kategorin med dessa begrepp. En förändring av normer skulle vara möjlig om 

propositionen utmanar dess rådande konstruktion genom att fylla kategorin med nya begrepp. 

Språket kan som tidigare nämnt inte ses som ett neutralt instrument, då den påverkar vår 

gemensamma världsbild och därmed också vilka subjekt som skapas. För att förändra denna 

rådande föreställning om verkligheten måste den utmanas, vilket skulle kunna göras genom 

att män tillskrivas ett större ansvar för hushållsarbetet. På detta sätt utmanas den traditionella 

mansrollen, där han endast har det ekonomiska ansvaret.  

 

Genom kategorier i språket skapar och konstruerar vi sociala identiteter, vilket kan anses som 

normativa. Detta är en effekt av den problemrepresentation som skapas genom propositionen, 

och de subjekt som konstrueras. Därmed förstärker denna studie Ulrika Janssons teori, där 

hon i sin avhandling anser att det sker en reproduktion av begreppet kvinna, då även Svenskt 

Näringsliv artikulerar i termer av den traditionella kvinnliga yrkesrollen. Genussystemet har 

konstruerat under en historisk tidsaxel och igenom kulturella föreställningar, vilket har skapat 
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vår gemensamma sanning i en kultur och i ett samhälle. Utifrån att propositionen lämnar 

genussystemet oproblematiserat förstärks de traditionella mönster som skapats igenom 

historiska och kulturella aspekter. Genom att förstärka det traditionella genussystem skull en 

effekt i praktiken vara att propositionen förstärkt en könssegregerad arbetsmarknad.   

 

En annan problembild som kan skildras är den samstämmighet som finns när det gäller 

genussystemets existens och dess skapande av ojämlika relationer mellan kön. Denna studie 

har valt att utgå från Vänsterpartiets motion, då den problematiserar regeringens förslag till 

reform. Motionen anser att förslaget inte löser problemet med den maktobalans som finns 

mellan kvinnor och män. Vänster partiet anser att skattesubventioner av hushållstjänster 

istället cementerar genussystemets traditionella syn på könsroller. Motionerna från 

Miljöpartiet samt Socialdemokraterna väljer att inte ifrågasätta denna genuskonstruktion som 

skapas. På detta sätt ifrågasätta de inte reformen och dess inverkan som skulle kunna utmana 

det genussystem som finns i samhället.  

 

Då det är genussystemet som gynnar en könssegregerad marknad så kommer den troligtvis att 

bita sig fast, då de traditionella könsrollerna stärks. Om det inte finns någon större 

problembild kring den genuskonstruktion som skapas, accepteras dess existens och samhället 

låter den konstruera vår gemensamma tolkning av verkligheten. På detta sätt får 

Socialdemokraternas samt Miljöpartiets motioner en samstämmighet kring genussystemets 

existens. Det är först genom att utmana denna genusdiskurs, som beskriver genussystemet 

som normativt, som politiken kan skapa en förändring. Därmed kan politiken också utmana 

den diskurs som reproducerar kvinnoyrken till att ha huvudansvaret av hushållsarbetet. 

Politiken ses som ett redskap till att skapa förändring, där verkligheten måste artikuleras 

utifrån ett annat perspektiv som inte skapar konstruktion som påverkar genussystemet 

etablerande.  

 

4.2 Prioriteras jämställdhetspolitisk utifrån ett genusperspektiv och ur ett 

intersektionellt perspektiv?  

Ytterligare ett syfte är att undersöka hur denna genuskonstruktion samt hur andra sociala 

relationer ur ett intersektionellt perspektiv kan diskuteras ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Malin Rönnblom problematiserar tanken om att de flesta människor verkar finna en självklar 

och gemensam definition om av vad jämställdhetspolitisk är. Dock är inte så fallet då 
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jämställdhetspolitisk är ett ”görande” som får sin definition utifrån hur aktören väljer att fylla 

dess innehåll. Därför skapar de många olika förställningar till vad begreppet är till för och vad 

de skall åstadkomma. Propositionen fyller jämställdhetsbegreppet med innehåll utifrån en 

ekonomisk aspekt, där regeringen ser kvinnor ur synvinkeln att hon blir ekonomiskt 

självständiga och kan öka sin inkomst genom reformen. Rönnblom menar att aktörer inom 

politiken måste flytta fokus från ”kvinnor/kön och politik” till hur kön ”görs” i politiken. Det 

är precis utifrån denna teori som propositionen måste flytta fokus från hur ekonomiskpolitisk 

skull vara en fördel för könet kvinna. Utifrån denna studie syfte blir resultatet att 

maktanalysen misslyckans när det gäller att utmana genussystemet. Propositionen skapar 

jämställdhet genom att att sätta ekonomiska aspekter och jämställdhetsbegreppet emot 

varandra. Regeringen tar ingen ställningstagande i att det faktiskt ”gör” politik som påverkar 

könsrelationer. Intressant att nämna är att detta ”görandet” av jämställdhetspolitisk skapar 

ojämlika relationer mellan kön och andra grupper utifrån den policy som artikuleras.   

 

Denna studie finner inte att regeringens jämställdhetspolicy som presenteras utmanar 

förställningen om manligt och kvinnligt, samt inte heller utmana det genussystem som 

fortfarande skapar ojämlikheter mellan könen. Kvinnan oavsett yrkesstatus anses ha det 

huvudsakliga huvudansvaret för hushållstjänster, vilket i en bemärkelse anses som ett 

traditionellt kvinnoarbete.  

 

Genom att fylla jämställdhetsbegreppets innehåll med ett genusperspektiv kan maktrelationer 

utmanas och belysa dem genom att synliggöra dess existens även ur ett intersektionellt 

perspektiv. Propositionens politik ”gör” kön utifrån den aspekten att maktrelationer som gör 

att kvinnligt inte utmanas, utan att kvinnan fortfarande erhåller ansvaret för hushållsarbetet. 

Genom att fylla innehållet med ett maktperspektiv mellan kvinnligt och manligt skulle 

skapandet av en förändring vara möjlig som skulle utmana de normativa föreställningar som 

finns kring tankefigurerna om kön. Denna typ av förändring stängs nu ute, då regeringen 

väljer att fylla jämställdhetsbegreppet med en nyliberal marknadstermer. Utifrån Michael 

Foucault teori kan en diskursanalys lokalisera regelverk som befäster genussystem av normer 

kring manligt och kvinnligt, där kartläggningen kan utmana dess existens genom att artikulera 

och konstruera om könsroller och den sociala verkligheten. Malin Rönnblom menar 

jämställdhetspolitiken länge har lyst med sin frånvaro när det gäller att utmana maktrelationer 

emellan kvinnor och män. Det är först Feministiskt initiativ inom denna tidsepok som har 

utmanat det politiska etablerandet genom att ifrågasätta jämställdhetsfrågors frånvaro. Är inte 
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tidsepoken inne för att börja konstruera om det normer som befäst könsroller, igenom att 

utmana dess existens i denna tidsepok? Är inte tiden inne för att betrakta genus som en viktig 

jämställdhetsfråga? Just för tillfället finns det en oklarhet i vad jämställdhetspolitisk anses 

lösa när artikulationen av problemet sker i nyliberala termer, och kön glöms bort i detta 

politiska rum. Genusperspektivet glöms bort i jämställdhetsdiskursen i detta förslag till 

reform. Därför skulle jag anse att jämställhetsarbetet utifrån ett könsperspektiv har sätts ur 

spel, då propositionen reproducerar kvinnan till traditionella yrkesarbeten.  

 

När jämställdhetsperspektivet blir något administrativ så försvinner maktanalysen. Detta kan 

skildras igenom de områden som har lämnas oproblematiserat på propositionens politiska 

dagordning. Maktanalysen går ur även ur ett intersektionellt perspektiv, då reformen anses 

skapa ojämlika relationer mellan andra sociala grupper. Propositionens jämställdhetsinsats 

fyller begreppet med en ekonomisk anda, vilket gör att maktanalysen ur ett intersektionellt 

perspektiv inte diskuteras vidare utan glöms bort på den politiska dagordningen. För att 

utmana genussystemet och det intersektionella systemet måste maktanalysen öppnas upp för 

att se hur reformen påverkar kvinnor mellan kvinnor. I detta fall mellan kvinnor som har 

möjlighet att finanserna för tjänster för hushållstjänster och de kvinnor som inte har den 

ekonomiska möjligheten till detta. Denna studie har kritiskt granskat vilka möjliga effekter 

som reformen skulle ha på kontexten utifrån ett genus- och intersektionellt perspektiv. Dock 

är de efter en implementering av en policy som får ett avgöra av de egentliga effekterna som 

blir i samhället och som också därmed bli det avgörande. Åtgärder av brister som missat i en 

policy brukar justeras längs vägen.  
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