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Abstract 
 
Drawing upon Michel Foucault's concept of problématisation, this thesis sets out to examine 

how gender and gender equality are communicated by governmental institutions. More 

specifically, this thesis will utilize the general form of problematization to identify a particular 

pattern in which different problems and solutions regarding gender and gender equality are 

constructed within the communication of official institutions in Sweden and Denmark.   

Michel Foucault and his notion of power, discourse, subjectivity and problematization will be 

used as an overall framework for analyzing how gender and gender equality is given meaning 

through the communication of official institutions. In addition, American queer theorist Judith 

Butler will be introduced to provide a further understanding of the word gender. Her work on 

gender as being performative will lay the foundation for how gender is understood primarily 

within governmental institutions in Sweden. 

The analyses show that in the Swedish literature the pattern of problems and solutions associated 

with gender and gender equality politics arise as societal issues where power structures between 

men and women prevent the achievement of equality between the two genders. This pattern 

therefore incites solutions which are strongly based on political initiatives such as gender 

mainstreaming as well as a mobilization of the powerless individual. In contrast, the Danish 

authorities construe the general form of problematization as the need for equal opportunities in a 

genderless society where the individual or individual organization bears the overall responsibility 

for gender equality. Furthermore, it is argued that gender equality is not the scope of Danish 

gender equality literature but rather that diversity equality has replaced the traditional 

understanding of gender issues. Therefore, solutions are presented as diversity strategies at the 

expense of gender strategies. In Swedish and Danish literature, respectively, the goal which both 

constructions of gender equality try to achieve is complete and universal equality between the 

two sexes and individuals in respectively Swedish and Danish literature. Based on the above 

problematizations, the thesis concludes that the power configuration in Swedish gender and 

gender equality communication is more likely to stress legal and disciplinary power whereas 

security measurements and discipline is highlighted in Danish contexts.  
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1.0 Indledning 
 

Danmarks og Sveriges forhold har en lang historie bag sig. Ofte har det bestået af blodige krige, 

der er blevet udkæmpet på tværs af Sundet og skabt varierende landegrænser, men alligevel (og 

måske derfor) har Norden og det danske og svenske samfund udviklet en stor samhørighed og 

mange fællestræk. Specielt når det kommer til velfærdsstaten, bliver hele Norden af 

udefrakommende, ofte omtalt som ét land, hvor værdier som gratis uddannelse, social sikkerhed 

og ligestilling er i højsæde. Og siden 1960'erne har den Nordiske region da også ligget i 

førersædet, når det kommer til kvinders rettigheder. Med græsrodsbevægelser som den danske 

Rødstrømpebevægelse og de svenske Grupp 8 og Grupp 222, blev ligestilling sat på den politiske 

dagsorden langt før end i nogle andre lande (se bilag). Igennem flere årtier fik kvinder tilkæmpet 

sig flere rettigheder og de blev officielt ligestillet med mændene. Det har sat sine tydelige spor i 

både Danmark, Sverige og resten af Norden, eftersom hele den nordiske region, ifølge Human 

Development Report, ligger i top 10 af lande med mindst ulighed blandt kønnene ift. ansvar, 

rettigheder og muligheder for både mænd og kvinder (Malik, 2013). Ikke bare er det lykkedes for 

samfundet at få kvinder ud af hjemmet og ind på arbejdsmarkedet, men kvinderne overhaler nu 

mændene på flere parametre. Det kan blandt andet ses på statistikken, når næsten halvdelen af 

30-34-årige kvinder har en videregående uddannelse, hvor det til sammenligning kun er 3 ud af 

10 mænd, der har det samme (Danmarks Statistik, 2016). Yderligere gennemfører flere kvinder 

end mænd nu også gymnasiale og videregående uddannelser (ibid.)  

Den samme tendens kan spores i Sverige, hvor der er ca. 50% flere kvinder registreret ved 

svenske højskoler eller universiteter sammenlignet med mænd (Statistiska Centralbyrån, 2015) 

og over 50% af chefpositionerne i Kommuner og landstinget er besat af kvinder (Ekonomifakta, 

2016). 

 

Officielt har både Danmark og Sverige ligestilling, og lovgivningen er som udgangspunkt 

kønsneutral. På Undervisningsministeriets hjemmeside hedder det: 

 

Ligestilling er en grundlæggende værdi i det danske samfund. Ligestilling handler om, at alle 

uanset køn har lige muligheder og rettigheder i samfundet. Det handler om, at kvinder og mænd, 

drenge og piger har mulighed for at udfolde deres potentiale og deltage i samfundet. 
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(Undervisningsministeriet, 2016) 

 

Og tilsvarende kan findes på Sveriges hjemmeside for Barn- Äldre- och Jämställdhet om 

ligestilling: 

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att 

forma samhället och sina egna liv. ( (Regeringen, 2016) 

Alligevel er ligestilling stadig et heftigt debatteret emne både i Danmark og Sverige. Når man 

kigger på kønssammensætningen og den reelle ligestilling*, stemmer den officielle politik heller 

ikke overens med virkeligheden. Gennemsnitligt er lønforskellen mellem mænd og kvinder i 

Danmark på ca. 17% (Ritzau, 2015) I staten er 43% af lederstillingerne godt nok besat af 

kvinder, men når det kommer til lederstillinger som topchef og niveauet lige under, det såkaldte 

niveau 1 og 2, er kvinderne stærkt underrepræsenteret (Københavns Kommune, 2007), hvilket 

står i kontrast til, at den kvindelige arbejdsstyrke i den offentlige sektor udgør 7 ud af 10 (Det 

kønsopdelte arbejdsmarked, 2013). 

I Sverige finder man lignende tal, hvor mænds løn også er 14% højere (Centralbyrån, 2014) og 

kvinder udgør kun 38.9% af lederstillingerne i staten (EkonomiFakta, 2016). Samtidig er det 

værd at bemærke, at den ellers så gunstige udvikling ser ud til at have tabt pusten. Selvom der 

har været fokus på ligestilling i mange år, indikerer en ny undersøgelse, at den reelle ligestilling 

går den anden vej. Ifølge HK Privat steg lønforskellen mellem mænd og kvinder med et 

procentpoint i 2015 (Ritzau, 2016). 

Der er dermed stadig stor reel ulighed mellem mænd og kvinder i både Danmark og Sverige, 

selvom begge lande bliver regnet for nogle af de mest udviklede inden for ligestillingsområdet. 

Hvad jeg finder interessant er, hvordan Danmark og Sverige hver især håndterer denne 

problematik. Hvordan gøres ligestilling til et problem i Danmark og Sverige der, sammenlignet 

med stort set resten af verden, ligger langt foran på dette område? Bliver ligestilling iagttaget 

som et problem på samme måde på tværs af Sundet? Eller findes der forskelle, der gør, at 

problematiseringen er anderledes? Det er denne problematik, jeg finder interessant at undersøge i 

et komparativt aspekt.  

                                                 
*Reel ligestilling skal ikke forstås som ”ægte” eller ”sand” ligestilling, men derimod som den faktiske ligestilling; 

det at sammensætningen mellem kønnene er lige. 
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2.0 Problemfelt 
 
Selv i en region der for mange udefrakommende kan virke ens, kan der forekomme store 

forskelle både i det politiske miljø, samfundsstrukturen og i den folkelige mentalitet. Det blev 

tydeligt den 17. december 2015, hvor DR2 programmet ”Debatten” havde slået sig sammen med 

sin svenske pendant ”Debatt” for at lave en tværnational udsendelse om ligestilling og kønnenes 

muligheder i det danske og svenske samfund. Her blev det tydeligt, at selvom både Danmark og 

Sverige ligger i toppen af ligestillingsindekset, var der stadig mange udfordringer vedrørende 

ligestilling i begge lande. Ligestillingsproblematikken bliver stadig set som et vedvarende 

problem, der ikke er løst og som stadig hæmmer både mænd og kvinder i at udfolde deres liv til 

fulde. Der er stor konsensus om, at ligestilling er godt, og noget man gerne vil kæmpe for at 

opnå. Men hvordan det skal opnås, hvilke løsninger, der skal til og hvad begrebet ligestilling 

egentligt betyder, er der stor uenighed om. I forbindelse med udsendelsen den 17. december 2017 

bliver en måling offentliggjort i programmet om, hvorvidt danskere og svenskere opfatter sig 

selv som feminister. Undersøgelsen viser, at i Sverige opfatter 52 % af svenskerne sig i høj / 

nogen grad som feminister, mens tallet i Danmark ligger på 27 % (DR2, 2015, s. 01:25) - altså 

næsten dobbelt så mange i Sverige anser sig selv som feminister. I debattens indledning bliver 

flere af forskellene cementeret da Jan E. Jørgensen, Familieordfører for Venstre og Veronica 

Palm, medlem af Socialdemokraterne i Sverige, åbner debatten med at italesætte ligestilling på 

hvidt forskellige måder.  På spørgsmålet fra Clement Kjærsgaard om hvorvidt kvinder i Danmark 

og Sverige har anderledes liv og andre vilkår end mænd, svarer Veronica Palm følgende: 

 

"Mænd som gruppe har mere magt end kvinder, de tjener flere penge. F.eks. i Sverige koster det 

3.6 millioner kroner pr. liv at være kvinde på arbejdsmarkedet. Kvinder som gruppe mister 3.6 

millioner kroner pr. kvinde i lønforskel. Det er ikke en smule, det er direkte uretfærdigt!" 

(ibid.:03.30).  

 

Hertil svarer Jan. E. Jørgensen: 

 

"Det er udtryk for nogle valg. Jeg betragter ikke mig selv som en gruppe, jeg betragter mig selv 

som Jan. Og Jan foretager sig nogle valg i livet: hvad vil jeg arbejde med, hvad vil jeg uddanne 

mig med og valg har konsekvenser. Og hvis nogle mænd træffer nogle andre valg end nogle 
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kvinder, så har det nogle andre konsekvenser. Men jeg kan ikke se, at det er som en eller anden 

gruppe. … Der er intet der forhindrer kvinden i at nå magtes top, hvis man [hun] vil". 

(ibid.:04:00)      

 

Der findes altså vidt forskellige opfattelser af hvad ligestilling er og hvilken rolle, kønnet spiller - 

og dermed præsenteres specialets grundparadoks: Hvordan forstås ligestilling og køn, når disse 

begreber bliver forstået på vidt forskellige måder. Der findes mange positioner, man kan indtage, 

hvorfra ligestilling og køn kan iagttages på én måde frem for en anden. Og én er ikke mere 

legitim end andre - med andre ord findes der ikke en universel forestilling om, hvad begreberne 

på tværs af Sundet helt præcis er. Der findes derimod en masse forskelligartede forestillinger, der 

konkurrer med hinanden om definitionen, som ovenstående tydeligt viser. Det er denne form for 

forskelligartede forståelser af ligestilling og køn, jeg er interesseret i at undersøge. Bliver 

ligestilling og køn forstået på en komplet anderledes måde i Danmark end i Sverige, som 

debatten i 2015 viste? Kan man identificere nogle af de samme tendenser på begge sider af 

Sundet, eller er de komplet forskellige fra hverandre?   

 

I det offentlige kan man se, at jo højere op man kommer i ledelseshierarkiet, jo færre kvinder 

figurerer der i ledelsespositioner, hvilket står i kontrast til den ellers veluddannede kvindelig 

arbejdsstyrke, Danmark og Sverige har (Kvinderiledelse, 2012). Derfor finder jeg det interessant 

at undersøge, hvordan offentlige myndigheder i Danmark og Sverige konstruerer problemer og 

løsninger i forhold til ligestilling og køn. Hvordan arbejdspladsens kønssammensætning bliver 

gjort til et ligestillingsproblem og hvilket muligheds- og handlerum, der bliver skabt af 

myndighederne i Danmark og Sverige, for at komme problemet til livs.  

Med dette som interesseområde bliver forholdet mellem offentlige myndigheder og befolkningen 

også relevant, da statens iagttagelse af ligestilling og køn som et problem, konstituerer de mulige 

muligheder - og umuligheder - der åbnes op for. Heri spiller borgerne i Danmark og Sverige en 

væsentlig rolle, da begge befolkninger figurerer som en del af løsningen. 

Et moderne styringsparadoks i vestlige samfund er netop hvordan, man leder selvbestemmende 

individer. Som Foucault pointerer i 4. forelæsning i Sikkerhed, Territorium, Befolkning 

(Foucault, 2008, s. 95-119) har vestlige samfund bevæget sig væk fra en fyrstestat, der 

koncentrerede sig om at beskytte fyrstedømmets territorium og besiddelser til at være en 
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guvernementalitetsstat, der bekymrer sig om befolkningens ve og velvære (ibid. 99ff). Det 

handler i store træk om at sikre befolkningen gennem regeringsteknikker, der leder de enkelte 

mennesker. Et interessant spørgsmål Foucault fokuserer på er, hvordan man i 

Guvernementalitetens æra påvirker eller styrer folk til at træffe de ”rigtige valg”. Det er relevant 

i et køns- og ligestillingsøjemed, da forskellige regeringsteknikker og magtteknologier skal 

fremstå som potentielle løsninger på problematiseringen af ligestilling. Fremdyrkelsen af en 

bestemt adfærd, tanker og handlinger skal ske gennem en moderne magtudøvelse, hvor der 

magtes på de enkelte subjekter og ikke over de enkelte subjekter. Derfor bliver en 

problematisering af køn og ligestilling i denne opgave efterfulgt af en styringsproblematik, der 

skal undersøge, hvordan de offentlige myndigheder i Danmark og Sverige forsøger at lede og 

styre hen mod løsningerne. 

Formålet med dette speciale er derfor at undersøge, hvordan Danmark og Sverige iagttager og 

formulerer ligestillingsproblemer i deres offentlige arbejde og hvordan forskellige 

ledelsesteknologier og magtformer bliver tydelige i spændingsfeltet mellem stat og borger.  

Derfor søges følgende problemformulering besvaret: 

 

 Hvordan konstruerer de offentlige myndigheder i Danmark og Sverige problemer og løsninger 

vedrørende ligestilling og køn på arbejdsmarkedet, hvordan bliver løsningerne operationaliseret 

og hvilke fællestræk eller forskelligheder kan identificeres?   

 
Som bilag har jeg vedlagt et kort historisk oprids af ligestillingens historie i Danmark og Sverige. 

Det historiske oprids beskriver, hvordan ligestillingsbegrebet har udviklet sig fra 1960’erne og 

op til i dag. Formålet med den historiske dimension er, at give læseren en dybere forståelse for 

hvilken udvikling ligestillingsbegrebet har været igennem. Den historiske kontekst er derfor 

vigtigt baggrundsinformation for at forstå, hvordan og til dels hvorfor ligestillingsbegrebet i 

Danmark og Sverige iagttages, som det gør.  
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3.0 Analysestrategi 
 
Dette kapitel har til hensigt at kortlægge, hvordan ovenstående problemformulering vil blive 

besvaret. Først vil jeg redegøre for specialets videnskabsteoretiske ståsted for derved at forklare 

hvilke muligheder og konsekvenser, det skaber for min efterfølgende analyse. Derefter vil jeg 

redegøre for mit teoretiske udgangspunkt samt valg af teori for at vise, hvordan jeg vil besvare 

min problemformulering. Dernæst vil jeg introducere mit valg af empiri og afgrænsning og 

klargøre hvilke kriterier, der gælder for netop dette. Afslutningsvis vil jeg vise, hvordan jeg vil 

gribe selve analyserne an.  

 

Denne opgave indskriver sig i det socialkonstruktivistiske paradigme, hvor verden og det 

sociales fremtræden aldrig konstitueres af én sandhed eller én objektiv realitet (Esmark, 

Laustsen, & Andersen, 2005, s. 10). Et objekts eller subjekts eksistens er ikke relevant i sig selv, 

men opnår først mening, når det bliver sat i relation og dermed indgår i et dualistisk forhold, der 

tilsammen skaber mening (ibid., s. 17f). Forestillingen om hvad der er sandt, er derfor et socialt 

fænomen, og virkeligheden vil altid tage sig ud forskelligt alt efter, hvordan sandheden 

konstrueres af iagttageren (ibid., s. 11). Dermed bliver det sociales emergens afhængig af 

iagttageren, og hvordan iagttageren iagttager sit genstandsfelt. Ved at erkende verden på en 

bestemt måde, skaber man samtidig et blik, der får verden til at fremstå på en speciel facon. 

Forståelsen af verden er derfor ikke en fyldestgørende blotlæggelse af virkeligheden, da 

virkeligheden ikke eksisterer objektivt, men kun igennem ens erkendelse, og derfor er valget af 

empiri blot én ud af mange måder at afdække virkeligheden på. 

Med det in mente bevæger man sig væk fra, at sociale elementer og virkeligheder er af 

ontologiske størrelser til, at disse bliver af epistemologisk betydning, hvor erkendelsen af 

genstanden afhænger af, hvordan denne bliver iagttaget. Det er netop det, der er hovedformålet 

med denne opgave. At iagttage hvordan ligestilling og køn i den danske og svenske empiri, 

bliver iagttaget som netop en iagttagelse.  Det betyder, at man går fra at iagttage af 1. orden til 2. 

orden, da ens iagttagelse bliver iagttagelser af iagttagelser som iagttagelser. Der arbejdes så at 

sige med en tom ontologi, hvor man ikke forudsætter hvad genstanden - i dette tilfælde, hvad 

ligestilling og køn – er (Andersen N. Å., 1999, s. 14). Derfor spørges der heller ikke til hvad men 

hvordan. I nærværende speciale vil det blive undersøgt, hvordan offentlige myndigheder i 

Danmark og i Sverige iagttager problematiseringen af ligestilling i henholdsvis Danmark og 
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Sverige. Hvad ligestilling er, om ligestillingsudviklingen er god eller dårlig, eller om det er 

rigtigt eller forkert er ikke relevant i denne sammenhæng. Specialet har ikke til hensigt at kaste 

en vurderingsdom over måden, hvorpå ligestilling problematiseres. Specialet vil derimod 

fokusere på, hvordan Danmark og Sverige problematiserer ligestilling – mere præcist vil det 

blive undersøgt hvilke rammer, der bliver opstillet, når blikket falder på ligestilling. Disse 

rammer er samtidig med til skabe de løsninger, der bliver mulige – og umulige. I forlængelse af 

førstnævnte vil det blandt andet undersøges hvilke specifikke strategier, værktøjer og øvelser 

mm., der bliver brugt som potentielle løsninger på ligestillingsproblematikken. Samtidig vil det 

undersøges, hvordan der i den danske og svenske empiri forsøges at blive styret mod disse 

løsninger for derved at se, om ligheder og / eller forskelle kan identificeres mellem Danmark og 

Sveriges i deres problematisering af ligestilling 

Med overgangen fra ontologi til epistemologi bliver erkendelsesprocessen af virkeligheden en 

social konstruktion og derfor også kontingent, da denne kunne være konstrueret anderledes. 

Dermed sagt har ens valg konsekvenser for, hvordan genstanden fremtræder, og man er klar over, 

at dette kunne være anderledes med andre valg (Ibid.). Offentlige myndigheder og personer der 

kan udtale sig på det offentliges vegne, er de aktører, der formulerer objekterne ligestilling og 

køn, som i denne opgave figurer som mit genstandsfelt. Jeg er interesseret i at afdække, hvordan 

disse fremstår i den danske og svenske empiri for netop at se, om ligheder eller forskelle kan 

identificeres. Andre øjne kunne have givet et andet blik på samme problemfelt, og dermed sagt er 

min iagttagelse af offentlige myndigheders iagttagelser som iagttagelser af ligestilling ikke mere 

privilegerede end andre. Som skrevet forsøger jeg ikke at iagttage empirien objektivt, men jeg er 

derimod klar over, at mit blik er med til at skabe og forme virkeligheden.  

Selvom en historisk problematisering af konstruerede begreber ofte giver et mere klart billede af, 

hvor forskelligt italesættelsen kan være afhængig af hvilken historisk tid, man opererer inden for, 

finder jeg det udfordrende netop at forsøge mig med en mere aktuel tilgang. Jeg har truffet valget 

om netop at foretage en nutidig analyse, da det vil skabe et bedre fundament til at besvare den 

sidste del af min problemformulering. Det historiske ophav til ligestilling og køn er også en 

interessant faktor, men grundet formalia i henhold til specialet ville en seriøs analyse af den 

historiske dimension ikke kunne nedskrives på samme antal sider.    

Analysestrategi handler dermed om at redegøre for, hvordan den sociale virkelighed konstrueres 

gennem anvendelsen af bestemte iagttagelsesledende begreber (Esmark, Laustsen, & Andersen, 
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2005, s. 11). I nedenstående afsnit vil jeg derfor præsentere specialets teoretikere. 

 
3.1.1 Michel Foucault  
 
Foucault, som dette speciale bruger som sit teoretiske grundlag, kan også karakteriseres som 

socialkonstruktivist eftersom hans grundlæggende interesse er at stille spørgsmålstegn ved 

diskursive selvfølgeligheder og sandheder (Andersen N. Å., 1999, s. 31). Han forsøger at løsrive 

selvfølgeligheder og sandheder i et samfund fra deres historiske forbindelse, der i deres samtid 

har gjort dem ahistoriske og sande ( (Jensen, 2003). Man kan egentlig argumentere for, at store 

dele af hans forfatterskab har været analyser af problematiseringer (Jensen, 2006, s. 21). Det har 

han bl.a. gjort med udgivelser som Histoire de la folie á l'áge classique (Galskabens historie. 

1961), der problematiserer galskab og illustrerer, at dette er blevet gjort forskelligt alt efter, 

hvilken tidslig periode galskab blev problematiseret i: Fra at være mennesker der blev buret inde 

og gemt væk fra offentlig skue til at blive genopdraget på institutioner, afgøres af hvilken måde 

galskab historisk set gøres til et problem (Jensen, 2006, s. 21).  I Surveiller et punir 

(Overvågning og Straf 1975) behandler han fængslet, og hvordan samfundet problematiserer 

fanger. I Naissance de la clinique (Klinkkens Fødsel 1963) er omdrejningspunktet hospitaler og 

medicin. Hvordan det er blevet gjort muligt at tænke en verden, hvordan en rationalitet er opstået 

for at kapere, hvordan verden findes, eksisterer og forløber på, er konstrueret forskelligt alt efter 

forskellige tiders rationaliteter (ibid.). Hvordan problemer blev opstillet, som f.eks. Med gale 

mennesker, hvordan løsninger blev mulige og hvordan sandheder og selvfølgeligheder blev til 

var først reelt muligt, når et samfund havde en forståelse for det rationelle. Denne opfattelse 

ændrer sig over tid og er derfor kontingent  (Jensen, 2006, s. 42). På samme måde som Foucault 

viser, hvordan problematiseringen af galskab og fanger i henholdsvis Histoire de la folie á l'áge 

classique og Surveiller et punir er foregået, vil jeg i denne opgave analysere, hvordan danske og 

svenske offentlige myndigheder problematiserer ligestilling og køn. Jeg vil vise, hvordan 

ligestilling og køn bliver opstillet som problemer, der refererer tilbage til en specifikt konstrueret 

viden, der har indflydelse på, hvordan ligestilling og køn bliver forstået og derfor hvordan, de 

kan løses.   

Foucault er med andre ord antiessentialist; han mener ikke, at der eksisterer nogen kerne. Han 

mener ikke, at virkeligheden kan forstås objektivt, men derimod afhænger af, hvordan man 

erkender den, hvilket mønster der træder frem og dermed også, hvad der er sandhed. 
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For at få en dybere forståelse for, hvordan de offentlige myndigheder i Danmark og Sverige 

problematiserer ligestilling og dermed også strukturerer og organiserer mulighedsrummet og 

løsninger herpå, er det vigtigt at forstå ræsonnementet bag dette; hvorfor 

ligestillingsprogrammer, love, handleplaner etc. bliver til, hvilke mekanismer der er til for at 

påvirke folk og hvilke styringsrationaler, der ligger bag dette. Her tilbyder Foucault værdifuld 

indsigt i forholdet mellem stat og borger, hvordan samfundet styres og hvilke underliggende 

strukturer, et moderne vestligt samfund er bygget på. Foucault danner dermed det teoretiske 

grundlag for denne opgave.  

Foucault har gennem sit liv og karriere skrevet værker, der har været idehistoriske i deres tilgang. 

Han har undersøgt hvordan elementer, begreber, ideer mm. over tid har ændret sig og fået en 

anden betydning og hvordan denne betydning har været bundet op på dens samtid. Til at 

komplimentere Foucault vil Judith Butler (se afsnit 3.1.2) og Betina Rennison inddrages. 

 

Betina Rennison er inspireret af Foucault og forsker blandt andet inden for personale-, 

mangfoldighedsledelse og kvinder i ledelse (VIA, 2016). Med bøgerne "Knæk kønnets koder" 

(2012) og ”Mangfoldighedens mangfoldighed" (2008) har Rennison belyst en problematik, der 

er parallel i forhold til dette speciales tema om ligestilling og køn. Rennison har iagttaget, 

hvordan flere forskellige diskurser eksisterer i den danske offentlige debat omkring ligestilling 

og køn. Hendes formål er, at analyserer polyfonien i den mangfoldighed af stemmer, der forsøger 

at tilskrive mening til de samme begreber (Rennison, 2012). Men hvor Rennison forsøger at 

finde polyfonien (flerstemmighed) i debatten, vil jeg belyse samme problematik ud fra et andet 

perspektiv. Jeg vil forsøge at fremanalysere den dominerende diskurs, som artikuleres af danske 

og svenske offentlige myndigheder angående ligestilling og køn. Jeg leder derfor ikke efter 

flerstemmighed eller polyfoni, men derimod søger jeg efter ligheder, eller diskursive 

regulariteter, og rekonstruerer derfor dominerende diskurser om ligestilling og køn i henholdsvis 

svensk og dansk kontekst. De dominerende diskurser der er blevet fremanalyseret baseret på 

empirien, er talent- og rettighedsdiskurs i henholdsvis dansk og svensk kontekst. Der vil 

forekomme andre diskurser i analyserne, men opgavens primære formål er ikke at diskutere de 

forskellige diskursers konkurrence indenlands men derimod at analysere forskelle med hensyn 

til, hvordan ligestilling og køn bliver opfattet i Danmark og i Sverige. Igennem opgaven vil jeg 

kontinuerligt gå i dialog med Rennisons analyser, da jeg trækker på flere af hendes 
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analysebegreber vedrørende problematiseringen af ligestilling og køn. 

 
3.1.2 Judith Butler 
 
Judith Butler indskriver sig ligeledes i samme paradigme, da hun, ligesom Foucualt, forsøger at 

dekonstruere og deontologisere selvfølgeligheder. Med sin udgivelse af ”Gender Trouble” (1990) 

var hun med til at fremme Queer Theory og studiet i subjektet.  Mere præcist fokuserer hun på, 

hvordan den sociale virkelighed ikke er én størrelse, men hele tiden bliver konstrueret som en 

illusion – heri kønnene mand og kvinde og derfor også subjektet (Butler, 1990, s. 6). Kønnene er 

ifølge Butler ikke faste konstruktioner, der får deres essens ud fra biologien, men de er snarere 

konstrueret i samfundet. Heri skelnes der mellem, hvad der på engelsk kaldes for sex (biologisk 

køn) og gender (socialt køn), hvor sex er det biologiske køn hos mand og kvinde, mens gender er 

den konstruerede forestilling af kvindelige og mandlige egenskaber:  

 

(…) the distinction between sex and gender serves the argument that whatever biological 

intractability sex appears to have, gender is culturally constructed: hence, gender is neither the 

casual result of sex nor as seemingly fixed as sex” ( (Butler, 1999, s. 9) 

 

Forestillinger om hvad mænd og kvinder er, er derfor socialt konstruerede, og med denne tilgang 

åbner hun op for en ny måde at opfatte kønnene på, og dermed også en ny indsigt i 

kønsforståelserne i de danske og svenske offentlige myndigheders arbejde. Butlers teoretiske 

bidrag til denne opgave vil blive uddybet yderligere i afsnit 3.6.    

 

Foucault og Butler komplimenterer derfor hinanden i og med, de begge er antiessentialister og 

mener, at faste konstruktioner og selvfølgeligheder er socialt konstrueret. Butler, der er af en 

senere generation end Foucault, er meget inspireret af sidstnævntes arbejde - specielt hvad angår 

kønnet og dets opløsning som en fast identitet (Butler, 2002, s. 12). Butlers arbejde bygger derfor 

i høj grad videre på Foucaults ide om, at kønnet bliver til i effekt. Mere præcist bliver en 

kønsidentitet til gennem gentagne repetitioner over tid, der skaber en illusion om et essentielt 

subjekt, og derfor også en forestilling om, hvad der er maskulint og feminint. Dette vil blive 

uddybet i afsnit 3.4. Jeg vil benytte disse teoretikeres begrebsapparater til at besvare spørgsmålet 
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Hvordan konstruerer de offentlige myndigheder i Danmark og Sverige problemer og løsninger 

vedrørende ligestilling og køn på arbejdsmarkedet, [og} hvordan bliver løsningerne 

operationaliseret  

 

I det kommende afsnit vil jeg gennemgå de redskaber Foucault og Butler bidrager med til 

besvarelsen af problemformuleringen. 

3.2 Problemets struktur 
 
Som jeg netop har beskrevet er problematiseringer i samfundet et gennemgående tema hos 

Foucault. Mere specifikt fokuserer Foucault på, hvordan anormaliteter i samfundet såsom fanger 

eller syge mennesker problematiseres: 

 

”This development of a given into a question, this transformation of a group of obstacles and 

difficulties into problems to which the diverse solutions will attempt to produce a response, this is 

what constitutes the point of problematization (Rabinow, 1984, s. 389) 

 

Når et problem bliver italesat, åbnes der også op for bestemte løsningsmuligheder og nogle 

bliver mere åbenlyse og sandsynlige end andre. Men problemer og løsninger skal i Foucaults 

øjne ikke forstås som en ensrettet vej, men mere som et dualistisk forhold, der går begge veje: 

 

(…) of critical analysis in which one tries to see how the different solutions to a problem have 

been constructed; but also how these different solutions result from a specific form of 

problematization (Rabinow, 1994, s. 118f). 

 

En bestemt problematisering af ”obstacles and difficulties” og de dertilhørende løsninger i et 

samfund ændrer sig over tid, fordi problematiseringen nødvendigvis ikke er den samme som den 

altid har været (Jensen, 2013, s. 19ff). Et problem eller en vanskelighed er dermed ikke en 

forhindring for samfundet i sig selv, før denne bliver problematiseret. Den måde hvorpå de i 

deres samtid er konstrueret, er ikke en nødvendig konstruktion, men derimod en måde et 

samfund forstår sin kultur og sig selv på (Jensen, 2006, s. 21), som f.eks. Med Galskabens 

Historie: At problemet galskab bliver set som et element, der skal gemmes væk fra 
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offentligheden, til at man kan genopdrage, forme og håndtere den, ændrer synet på sygdom. 

Problemet bliver forskudt fra at være samfundsskadeligt til at være håndterbart og muligt at 

behandle. Det skaber en ny opfattelse af sygdom og derfor også af galskab, hvorfor nye løsninger 

bliver mulige (eller mere sandsynlige) (ibid., s. 22). Dermed er forholdet mellem problem, 

løsning og blik dynamisk (ibid., s. 23).   
En problematiseringsanalyse er med til at påpege den generelle problematiseringsform, der 

sætter betingelserne for de mulige løsninger. Man iagttager dermed, hvordan et mønster former 

sig i problematiseringen - hvilke strukturerer eller regulariteter der kan identificeres. Formålet er 

at: 

 

” (...) analyze the way institutions, practices, habits and behavior become a problem for people 

who behave in specific sorts of ways, who have certain types of habits, who engage in certain 

kinds of practices, and who put to work specific kinds of institutions. (...) [it] is the analysis of 

the way an unproblematic field of experience, or a set of practices which were accepted without 

question, which were familiar and out of discussion, becomes a problem, raises discussion and 

debate, incites new reactions, and induces a crisis in the previously silent behavior, habits, 

practices and institutions (Pearson, 1985, s. 32) 

 

Sat i kontekst til denne opgave vil det betyde, at den måde hvorpå det offentlige i Danmark og 

Sverige problematiserer ligestilling, bliver omdrejningspunktet for analysen – altså hvordan 

ligestilling bliver iagttaget som et problem. Er det samfundsstrukturer, der fastholder kønnene i 

en låst rolle, og derfor skal det politiske miljø intervenere? Eller er det op til det enkelte individ 

at "løse" problemet? I forlængelse heraf undersøges det ligeledes, hvilket mulighedsrum der 

opstilles for, at visse løsninger bliver sandsynlige. Med mulighedsrummet menes der de rammer, 

der er sat for at iagttage fremelskningen og dyrkningen af blandt andet en ønsket adfærd, tanker 

og handlinger samt en bestemt kultur og struktur i virksomheder, der kan figurere som svar på 

selve problematiseringen.  
 

3.2.1 Den generelle problematiseringsform 
 
Den generelle problematiseringsform som vil danne rammen for denne analyse skal ses som et 

abstrakt skema, en form, frakoblet konkret indhold, der former og strukturerer de forskellige 
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konkrete løsninger (Plessis, 2013, s. 11). Hvordan de offentlige myndigheder i Danmark og 

Sverige forsøger at fremme en bestemt adfærd, holdninger og tanker samt struktur og kultur i 

virksomheder bliver muligt at undersøge gennem de betingelser og muligheder, der opsættes. 

Problematiseringsanalysen benyttes til at udpege den generelle problematiseringsform, hvor det 

bliver muligt at iagttage, hvordan løsninger bliver mulige og hvilke betingelser, der skabes for 

deres udformning (ibid.). Med problematiseringsanalysen bliver det dermed muligt at iagttage, 

hvordan mulighedsrummet for fremelskningen af en bestemt adfærd, holdninger samt strukturer i 

virksomheder bliver til i det offentliges ligestillingsarbejde. I denne opgave vil den generelle 

problematiseringsform karakteriseres ved manglende muligheder og ulighed i henholdsvis den 

danske og svenske empiri. Det er disse begreber, der kan siges at omfavne det overordnede 

mønster; regulariteten eller mønsteret der identificeres i empiriindsamlingen. Det er formen(ene) 

der, uden at forfalde til at angive det konkrete indhold, er med til at strukturere de konkrete 

løsningsmuligheder (ibid.).     

Den generelle problematiseringsform gør det muligt at iagttage, hvordan forhindringer i 

samfundet bliver udformet som problemer og efterfølgende, hvilke betingelser denne 

forhindringskonstruktion skaber for, hvordan der kan skabes løsninger (ibid.). Som analytiker 

skal man være opmærksom på hvordan og hvorfor, bestemte elementer bliver til et problem, og 

hvordan problematiseringen er et svar på en konkret situation (Gudmand-Høyer, 2009, s. 6). 

Derfor skal man være opmærksom på en række spørgsmål, når man forsøger at genskabe 

problematiseringsprocessen af ligestilling: 

 

1) Respons: På hvilken måde har man forholdt sig til ligestilling og køn som et problem? 

Hvad karakteriserer denne tilgang? 

2) Problemer: Hvordan har denne tilgang konstrueret ligestilling og køn som et problem? 

Hvad karakteriserer disse problemer? 

3) Midler: Hvilke midler har konstrueret problemet og hvilke fremtvungne svar er blevet 

skabt?  Og hvad betyder det, at netop disse redskaber er blevet brugt? 

4) Kontekst: I hvilken kontekst har disse processer af svar-skabelser og problemkonstruering 

været sat i? Og hvad er implikationerne af disse specifikke placeringer? 

5) Indlejret normativitet: Hvilke er de implicitte imperativer i denne 

problematiseringsproces, der gør det muligt at forstå og benytte bestemte måder at 
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håndtere problemerne frem for andre måder? Hvordan er bestemte svar mere sandsynlige 

end andre? (Egen oversættelse af Gudmund-Høyer 2009: 6). 

 

Man skal dermed have for øje, hvordan disse komponenter spiller sammen i et strukturelt 

netværk, der skaber en generel problematisering. For at problematiseringsanalysen skal have 

nogen form for anvendelighed ud over problemidentificering, arbejdes der også med løsnings- og 

telosform (Plessis, 2013, s. 11f). Ethvert problem har en naturlig søgen efter en løsning, og i 

denne opgave vil ligestillingsvurderinger / mangfoldighedsstrategier og jämställdhetsintegrering 

fungere som den generelle løsningsform i henholdsvis den danske og svenske empiriindsamling. 

De vil, som med den generelle problematiseringsform, fungere som den overordnede regularitet 

der kan identificeres i de løsningsrum, der opstilles i empirien. I forlængelse heraf vil den 

generelle telosform fungere som det ideelle endemål, hvorhen der søges imod. Et telos indtager 

ofte en tilstand af noget, der aldrig kan opnås - det er en tilstand der higes efter, men som altid vil 

være i horisonten (ibid). Derfor bliver politiske målsætninger som fx en 

bestyrelsessammensætning på 40-60 % ikke set som et endemål i sig selv, men nærmere et 

delmål på vejen til det ultimative telos: komplet universel lighed mellem kønnene der gælder alle 

steder og alle vegne.  

For at forsøge at opfylde problematiseringens telos er der en række løsninger tilgængelige alt 

efter, hvordan problematiseringen finder sted. Løsningerne skal forstås som redskaber til at opnå 

problemets telos - eller i hvert fald søge mod det. Konkrete løsninger bliver i nærværende 

speciale en blanding af teknologier, selvteknologier samt strategier der skal fungere som 

redskaber til at opnå ligestillingsproblematikkens telos. Et eksempel på en strategi der er relevant 

i denne sammenhæng er mangfoldighedschartre. Strategien går ud på, at få virksomheder til at 

støtte op om mangfoldighed på arbejdspladsen. Gennem en sikkerhedsrationalitet og disciplinen 

forsøger Charteret, at få virksomheder til at inkorporere mangfoldighed på arbejdspladsen og 

derved tage et samfundsansvar.  I stedet for at lovgive på området tilskynder charteret 

virksomheder til at støtte op om mangfoldighed blandt andet gennem flere gode eksempler på 

hvordan, man kan bruge mangfoldighed på arbejdspladsen. Disse eksempler fungerer på samme 

vis som fængslet i Surveiller et punir (Overvågning og Straf 1975) - bare med omvendt fortegn 

(se afsnit 5.2.3) (Jensen, 2013, s. 204ff).     

I det offentliges kommunikation italesættes mange problemer i forlængelse af 
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ligestillingsdebatten, men den abstrakte form fokuserer - i stedet for på de enkelte problemer - på 

selve formen der strukturer problemerne. Som ovenstående skal vise, gør den abstrakte 

problematiseringsform det derved muligt at rette fokus mod den ensartethed, der eksisterer i den 

strukturelle skabelse af problemer, løsninger og tilhørende teloi (Plessis, 2013, s. 12). 

Problematiseringsanalysen vil derfor forsøge at udpege den generelle problematiseringsform, der 

skal ses som rammen om de forskellige italesatte problemer, teloi og de dertilhørende løsninger i 

Danmark og Sveriges politiske system. Nedenstående figur viser, hvordan de generelle former 

tager sig ud i henholdsvis Danmark og Sverige. 

 

 
 

Problematiseringsanalysen kan til dels sammenlignes med genealogien hos Foucault, da begge 

analysestrategier fokuserer på et opbrud eller et skred i en forståelse. I problematiseringsanalysen 

vil det forsøges at udpensle regulariteter i en problematisering af ligestilling, men hvor 

genealogien opererer med et diakront fokus, vil denne opgave have et synkront udgangspunkt. 

Formålet med dette er at kunne sige, hvordan fremkomstbetingelserne for de svar, 

problematisering af ligestilling fører med sig, figurerer i det offentliges nuværende arbejde med 

ligestilling, og hvordan der bliver forsøgt styret mod tilstanden af en afproblematisering af 

ligestilling. Den historiske dimension, som Foucault ofte berører, bliver dermed ikke 

omdrejningspunktet i denne opgave, da den falder uden for analysens blik.  

Problematisering af ligestilling og de dertil hørende løsninger omhandler som nævnt også 
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forholdet mellem stat og borger. Det er i forlængelse af denne afhandling vigtigt at belyse, 

hvordan relationen mellem stat og borger tager sig ud. Som nævnt i problemfeltet har vestlige 

samfund bevæget sig væk fra en fyrstestat og over i mod en guvernementalisering af staten, der 

kerer sig om befolkningen - både som en masse og som individ (Foucault, 2008, s. 113f). Forbud 

og tvang er med guvernementalisering af staten blevet afløst af sociale teknologier, hvor den 

enkelte regerer sig selv (ibid.). Spørgsmålet bliver således, hvordan man gennem statslig 

udøvelse, får selvbestemmende individer til at gøre hvad, der bliver sagt.  Foucaults magtanalytik 

kan benyttes til at analysere, hvordan magten er tilstede i relationen mellem stat og borger og 

hvordan handlerummet for muligheder formes af forskellige magtperspektiver. Følgende afsnit 

vil redegøre for Foucaults opfattelse af magten i det moderne samfund og dens rolle i statens 

styring af befolkningen.      

 

3.3 Magtens udformning 
 
En traditionel måde at tænke magt på er ideen om, at nogen har kontrol over én eller flere. Magt 

er så at sige en egenskab, man besidder, når man får andre til at gøre noget, de ellers ikke ville 

have gjort (Hoy, 1986, s. 125). Foucault abonnerer ikke på den definition af magt. Magt er for 

Foucault ikke repressiv – det er ikke noget, man ejer eller kan udøve over andre. I stedet skal 

magt ses som relationel – en enhed der er ikke håndgribelig, men som derimod ligger i relationen 

mellem mennesker, og som kan udforme sig på forskellige måder (Jensen, 2006, s. 184f). 

Ofte er magten positiv og produktiv frem for repressiv som i den traditionelle forstand – det er 

ikke en specifik ting, men en form for strategi i et netværk hvor alt og alle indgår.  

Magtens effekt kan forklares ud fra de handlinger, der er mulige. Der opstår så at sige en struktur 

eller et netværk, hvor flere muligheder er mulige og i valgene af disse bliver magten synlig (Hoy, 

1986, s. 134f). Dermed bliver magt koblet sammen med frihed – frihed for begge parter der 

indgår i en relation. Modsætningen til magt er derfor ikke frihed, som det ellers ville være i den 

traditionelle opfattelse af magt. Frihed er derimod uadskilleligt fra magt, og fungerer ikke kun 

som en forudsætning for, at magt kan være til stede, men også som en effekt. En effekt da magt 

kan blive mødt med eftergivenhed eller modstand, og dermed manifesteres friheden (ibid., s. 

139). Derfor skal magt i et Foucault øjemed ikke forstås som magt over nogen, hvor A får B til at 

gøre noget, de ikke ville gøre. Det skal forstås som friheden til, at B kan vælge eller fravælge 
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muligheder A giver, og dermed kommer magten til ligge i A og Bs relation (ibid.). Foucaults 

magtforståelse giver i denne opgave muligheden for at undersøge, hvordan offentlige 

myndigheder forsøger at skabe en bestemte adfærd, tanker og handlemønstre hos subjektet samt 

struktur og kultur i virksomheder, der skal fungere som svar på problematiseringen af ligestilling.   

Men magt er ikke bare en relation. Det er også en bestemt måde hvorpå nogle handler på andres 

handlen. Det vil blive uddybet i afsnit 3.3.4, som omhandler guvernementalitet, som Foucault ser 

som den dominerende magtform i moderne samfund. 

 

3.3.1 Suveræn magt 
 
Foucault starter dog med et andet udgangspunkt end den produktive og positive magt i sit 

forfatterskab. I 1700 og 1800-tallet er magten anderledes, da den er karakteriseret ved at ”dem 

der har den absolutte magt har retten til at bestemme over liv og død” (Dean, 2013, s. 26). En 

forbrydelse bliver ikke kun set som en lovovertrædelse, men som en forbrydelse mod selve 

kongen og den etablerede orden. Kongen fik oprejsning gennem offentlig afstraffelse, ofte i form 

af tortur og henrettelse af individet (ibid.). Men retten til at tage et liv bliver i 1800 og 1900-tallet 

forskudt til og presset i baggrunden af to andre magtformer, der adskiller sig markant fra den 

suveræne magt. Magten er - modsat den suveræne - positiv og producerende, i og med at den 

forsøger at optimere liv og ”lede” folk til at følge den dominerende norm (Jensen, 2013, s. 212f). 

Det er en moderne magt, der eksisterer i organiseringen af vestlige samfund, hvor fokus både er 

på optimering af individet og massen. Det er så at sige en ændring fra ”magt over død” i den 

suveræne magtform til ”magt over livet”, hvor formålet er at optimere befolkningen og samtidig 

kontrollere den (Jensen, 2006, s. 240). Det er to magtformer, der uomtvisteligt hænger sammen, 

og ender med at indgå i hinanden. Den ene magt kalder Foucault den disciplinære magtform:  

 

“(…) centered on the body as a machine: its disciplining, the optimizations of its capabilities, the 

extortion of its forces, the parallel increase of its usefulness and docility, its integration into 

systems of efficient and economic controls, all this was ensured by the procedures of power that 

characterized the disciplines: an anatomo-politics of the human body1” (Rabinow, 1984, s. 261f) 

 

                                                 
1 Originalt i kursiv 



22 
 

Offentlige henrettelser og tortur bliver erstattet af en disciplinerende magtform, 

hvor ”forbryderen” bliver forsøgt genintegreret i samfundet gennem straf-arbejde (Jensen, 2002). 

Det er samtidig en magtteknologi, der skal få ”forbryderen/afvigeren” til at ændre egne 

handlinger og til at følge normen i samfundet. Magtens fokus er stadig på individet, men i stedet 

for at individet kun skal straffes, skal det nu genopdrages (Dean, 2013, s. 36).  

 

3.3.2 Disciplinen 
 
I La Volonté de Savoir fra 1976 ender Foucault med at indskrive disciplinen ind under, hvad 

Foucault kalder biomagt, som både er en individualiserende og totaliserende magt, der leder 

mennesker. Den individualiserende magt ender Foucault dog med at gøre til en mindre del af 

biomagten og karakteriserer den i stedet som en underordnet disciplinær teknik, der fungerer som 

en del af biomagten (Jensen, 2006, s. 240ff). Disciplinære teknikker er dermed et forsøg på at 

optimere dele af den samlede biomagt, ofte gennem enkelte kroppe. Biomagten betegner så at 

sige den totale optimering af liv, mens disciplinære teknikker er en del af den (Jensen, 2007).  

Den disciplinære magtteknik henvender sig til det enkelte menneske og forsøger at:  

”dressere, gøre lydige, forbedring af evner, aftvingelse af kræfter (f. eks. i produktionsapparatet) 

og integration af legemet i økonomien (Jensen, 2006, s. 241). Individet er i fokus og dennes 

afvigelse fra normen forsøges at ændres ved at påpege afvigelserne. Disciplinen er i Foucaults 

øjne en biopolitisk magtteknologi, der forsøger at lede det enkelte menneske. Et lægebesøg kan f. 

eks. karakteriseres som en disciplinær teknik, da lægen forsøger at hjælpe og muligvis ”dressere” 

én til at spise bedre, dyrke mere motion mm (Jensen, 2006, s. 242).  Her opstår der også en 

sammenhæng mellem viden og magt, der i Foucaults øjne er uadskillelige:  

 

” Power and knowledge directly imply one another (...) there is no power relation without the 

correlative constitution of a field of knowledge, nor any knowledge that does not presuppose and 

constitute at the same time power relations” (Simons, 1996, s. 27). 

   

På samme måde forsøger handlingsplanerne i Arbetsmiljöverket, som jeg benytter som eksempel 

i den svenske empiri, at "dressere" hele virksomheden til at opføre sig på en bestemt måde. Som 

jeg vil vise i min analyse, skal virksomheden tage ansvar og "medverka till att förändra 

strukturella och ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män och på det sättet bidra till 
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utvecklingen av hållbar arbetsmiljö"  (Arbetsmiljöverket, 2014). Viden og magtrelationer er 

afhængige af hinanden, eftersom et vidensfelt konstituerer rum for magtrelationer, og 

magtrelationer er en måde at forstå den social konstruerede verden, en viden har skabt. Det er så 

at sige en måde at forstå og gøre samfundet styrbar på (Simons, 1996, s. 27). For at fortsætte i 

samme eksempel som med lægen ovenfor, fungerer sundhed som et vidensrationale for styring af 

individer og massen. Den medicinske viden og dens autoritet gør det muligt at styre 

befolkningen gennem politiske programmer og initiativer, der optimerer befolkningen. Der er 

skabt en sandhed gennem medicinen, der gør det logisk at benytte denne som referencepunkt i 

styring af en befolkning (ibid., s. 28). På samme måde vil jeg vise i den danske 

problematiseringsanalyse, at der er blevet skabt en sandhed om, at ”... samfundet skal høste 

gevinsten af, at alle talenter bliver bragt i spil” (Ministeriet for Børn, Undervisning og 

Ligestilling, uvm, 2015). Det fungerer som et rationale for det offentliges strukturering af 

mulighedsrummet for ligestilling i Danmark, hvor talent, kompetencer og egenskaber bliver 

elementer, der referer tilbage til, hvad man kan kalde en meritokratisk vidensform.  

 

3.3.3 Den pastorale magt 
 
En anden form for biomagt der fokuserer på individet, er pastoralmagten, som Foucault henter 

fra den kristne kirkes ledelse af dets menighed. Det er en allegori over en ledelsesteknologi, hvor 

pastoren leder menigheden eller flokken såvel som det enkelte individ gennem ledelse af 

selvledelse (Jensen, 2006, s. 206ff). Det er en magt, hvor pastoren forsøger at påvirke og lede de 

enkelte individer gennem anvisninger og rettesnore af hvad, der giver frelse. I en moderne 

kontekst er det ikke staten, der forsøger at give frelse i en teologisk forstand, men nærmere 

gennem sundhed, velvære, uddannelse mm (Jensen, 2006, s. 217). Pastoralmagten er en magt, 

der kan iagttages, når socialrådgiveren eller coachen forsøger at rette fokus mod selvet hos den, 

der skal ”ledes”. Den der leder, gøres ansvarlig for at skabe rummet for de forestillinger, tanker, 

handlinger og ikke mindst moral for den, der skal ledes. Det er et forsøg på at få individet til at 

lede sig selv på og ikke bare handle efter hvad, der bliver sagt, men hvor der gives 

handlingsanvisninger, så individet selv styrer sig i den rette retning. I indeværende opgave vil jeg 

undersøge, hvordan en pastoral rationalitet er tilstede i den svenske empiri. Mere præcist vil jeg 

iagttage, hvordan en pastoral teknik benyttes som et værktøj i øvelsen ’den varme stol’ for at få 

medarbejdere til at justere den måde, hvorpå de anskuer sig selv på og derved den måde, de 
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anskuer ligestilling på. Øvelsen skal få den enkelte til at sige noget, der er sandt for 

vedkommende, hvorefter der så kan forsøges at ledes på den udtalte sandhed (Jensen, 2013, s. 

183ff). Der magtes så at sige på et subjekt, der selv skal gå igennem en erkendelsesproces og 

se ”det sande”. Subjektiviteten bliver en præmis for, at en partikulær sandhed erkendes af den 

enkelte, og dén sandhed der kommer frem refererer kun tilbage til subjektet selv (Jensen, 2006, s. 

206ff).  Det er en magtteknologi, der styrer folk gennem deres selvstyring, hvor bestemte 

valgbare muligheder skabes for at påvirke og ”styre” individet til at forme sig efter den ønskede 

norm. Man kan groft sige, at det gør det til en del af biomagten, da den også forsøger at forbedre 

liv gennem påvirkning af individets selv, så denne retter sig ind efter hvad, der anses som 

optimerende eller med den kristelige term ”frelse” for individet (ibid., s. 208ff). 

I den pastorale magt, og ledelsen af den enkelte, ligger der også et krav om, at man skal lære 

mennesket bag den person der forsøges magtes på (Foucault, 1978, s. 1). Det er subjektiviteten, 

der tales frem gennem erkendelse, der peger tilbage på subjektet som sandhedsskaber. Foucault 

benytter et eksempel i artiklen "About the concept of the "dangerous individual" in 19th-century 

legal Psychiatry" (1978), hvor en anklaget person nægter at tale. Et jury-medlem råber derefter: 

"For heaven's sake, defend yourself!" (Foucault, 1978, s. 1). Eksemplet illustrerer den pastorale 

magtform og dens forskellighed fra den suveræne, hvor man før i tiden bare havde dømt og 

straffet vedkommende ud fra handlingen. Men eksemplet viser, at pastoralmagt kræver en 

erkendelse af subjektet, der magtes på og derfor, skal man kende mennesket bag handlingen: 

"There must be confession, self-examination, explanation of oneself, revalation of what is." 

(ibid., s. 2) og "In order to punish, one needs to know the nature of the guilty person (...)" (ibid., 

s. 9). Man skal altså kende personen bag handlingen for at finde en passende straf. Det er en 

magtform, der blandt andet er meget udbredt inden for coaching. I denne opgave bliver den 

pastorale magt synlig i forsøget på at aktivere individer til at reflektere og i sidste ende ændre 

holdning til ligestilling.    

Den totale biomagt, eller biopolitikken i sin helhed fungerer på samme måde som disciplinære 

teknikker bortset fra, at den retter sit fokus mod massen af individer og opererer på 

samfundsniveau (Jensen, 2006, s. 242). Den måler, laver statistisk og beregner dødelighed, 

frugtbarhed, reproduktion og livslængde. Den regulerer frem for at disciplinere gennem statens 

forskellige institutioner, og dens fornemmeste opgave er at optimere liv og minimere død (ibid.) 
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3.3.4 Guvernementalitet og styring 
 
I 1900-tallet opstår den gouvernementaliserede stat, som samler magten uden at samle den. 

Forstået på den måde, at magten bliver statsliggjort, så disciplinen og biopolitikken udgår fra 

staten dog uden at være centraliseret (Jensen, 2006, s. 219). Staten skal forstås som et 

konvergenspunkt for koordineringen af forskellige menneskeledelsesformer og ikke som et 

centrum for magten (ibid.). Guvernementalitet er sammenhængen mellem magt som en 

regulering af andre og forholdet til én selv (Simons, 1996, s. 36). Conduct of conduct eller 

handlen på handlen er netop betegnelsen for, at levende mennesker bliver påvirket til at handle 

på andres handlen. Det er på en og samme tid en styring af individet og individets selv-ledelse af 

sig selv. Derfor eksisterer der en dobbelthed i denne betegnelse nemlig en form for 

adfærdsregulering af individet men også en ledelse eller styring af denne (Dean, 2013, s. 43f). 

Det er en politisk styring, der iagttager individet, befolkningen og systemer som noget, der kan 

reguleres, og der er en statslig styring, der forsøger at lede menneskelig adfærd i 

overensstemmelse med et bestemt mål i sigte (ibid.). I nærværende opgave er det interessant at 

iagttage, hvordan det offentlige i Danmark og Sverige forsøger at regulere individers adfærd, 

strukturere mulighedsrummene for hvori problemerne udspiller sig og påvirke miljøet for at 

fremdyrke svar på problematiseringen af ligestilling. 

Enhver form for statslig ledelse kan argumenteres for at være frihedsbegrænsende for individet. 

Alligevel er eksistensen af frihed hos den enkelte en præmis for, at styring kan ske. Ud fra 

guvernementaliteten, og den styring den praktiserer, bliver friheden formet for den styrede 

(Dean, 2006, s. 48). Det er en forudsætning for styringen at dem, de eller det, der forsøges styres 

på, har friheden og muligheden til at agere anderledes end hvad der kunne forventes af styringens 

afsender(ibid.). Det giver den moderne statsledelse, governmentality, en paradoksal klang i og 

med der forsøges at ledes og styres på frie individer. Governmentality er derfor en moderne 

magtudøvelse, der styrer på befolkningen ved at regulere handlingsfelter, så selvbestemmende 

individer følger normen og på samme tid påvirker sig selv til at gøre det moralsk korrekte (ibid.). 

Den magt der regerer i guvernementalitets tænkningen samler magten ved paradoksalt nok at 

sprede den ud i samfundets grene gennem taktikker, normer, viden og styring (ibid., s. 51ff) 

Og netop i ordet styring ligger der en naturlig antagelse om, at der skal være et punkt hvorhen, 

der styres. Det mål der efterstræbes kaldes den governmentale praksis' telos. Det er den ideelle 
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tilstand, der higes efter (ibid., s. 53).  I sammenhæng med denne opgave er den governmentale 

praksis telos en opløsning af ligestillingsproblematikken. Den ideelle tilstand er en verden uden 

ligestillingsproblematikken, og derfor bliver styringen af subjekter, styring af subjekters selv-

ledelse samt påvirkningen af organisationer og det konstruktionen af generelle løsningsrum 

vigtigt for at telos’et kan opfyldes (ibid., s. 46). Og styring er netop vigtig for at besvare 

problemformuleringens 2. del om hvordan løsningerne [til ligestillingsproblematiseringen] 

bliver operationaliseret. Styring bliver mere kompliceret, når man arbejder med 

selvbestemmende subjekter. Derfor styres der oftere igennem selvteknologier, hvor individets 

forhold til sig selv bliver sat i fokus (Villadsen, 2007, s. 159f). Selvteknologier er dermed et 

værktøj, der benyttes for at individer kan styre på sig selv, sin adfærd, tanker og 

eksistensforståelse for at ændre eller udvikle sig hen i mod en ønskværdig tilstand.  Ifølge 

Mitchell Dean bliver det tekniske aspekt af styringen kategoriseret som styringens Techne (Dean, 

2006, s. 73). Hvis en styring skal opfylde sit mål, - sit telos - skal den gøre brug af tekniske 

midler, mekanismer, instrumenter, taktikker mm. Disse styringsteknologier indgår som en del af 

styringens techne og sætter betingelser for og samtidig begrænsninger for styringens muligheder 

(ibid., s. 76). I henhold til dette speciale vil f.eks. mangfoldighedschartere fungere som en 

styringsteknologi den enkelte virksomhed benytter sig af for at styre imod 

ligestillingsproblematiseringens telos.   

 

3.4 Diskurs  
 
Diskurser er helt centrale for at kunne undersøge problematiseringer i denne afhandling. Med 

diskurser undersøger jeg, hvordan magtrelationer og styringsmentaliteter etableres i diskurser – 

især gennem de subjektspositioner, der muliggøres i litteraturen. I følgende afsnit vil jeg 

beskrive, hvordan min diskursorienterede tilgang kombineres med det problemorienterede 

udgangspunkt. 

Som med mange andre begreber anvender Foucault ordet diskurs i flere forskellige henseender, 

og ordets betydning har da også en omfangsrig karakter:  

 

”I stedet for lidt efter lidt at genindskrænke den... flydende betydning af ordet ”discours” mener 

jeg at have mangfoldiggjort betydningerne af det: snart alle udsagnenes generelle område, snart 

en individualiserbar gruppe af udsagn, snart en regelmæssig praksis der gør rede for et bestemt 
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antal udsagn. Har jeg ikke netop ladet dette ord diskurs... variere i forhold til hvordan jeg 

forskød min analyse?” (Foucault, 2009, s. 188) 

ikke desto mindre danner begreberne udsagn, diskurs og diskursformation grundlaget for 

diskursanalyse:  

 

”Udsagn er diskursens atom, dens mindste enhed. Diskursen er det endelig faktisk afgrænsede 

korpus af udsagn, som er formuleret. Det er diskursanalytikerens arkiv. Diskursformation er et 

spredningssystem for udsagn. En diskursformation er en regularitet i spredningen af udsagn” 

(Andersen N. Å., 1999, s. 41). 

 

Med en diskurs forsøger man derfor at finde sammenhænge i sproglige udsagn, en regularitet i 

ytringer i forhold til hinanden, der til sammen danner et overordnet mønster. Som jeg f.eks. vil 

vise i den danske problematisering af ligestilling og køn, træder en talentdiskurs frem som et 

mønster af forståelse for, hvad ligestilling er.  Diskurs og diskursformationer er derfor vigtige i 

denne opgave, da de er med til at give en forståelse af de offentlige myndigheder i Danmark og 

Sverige og deres arbejde med problematisering af ligestilling og køn. Hvilke tanker og rationaler 

der ligger bag en given problematisering har en stor betydning for, hvordan ligestilling og køn 

bliver opfattet. Magt og viden kobles så at sige sammen, som beskrevet ovenfor, i diskurser, da 

disse diskurser er med til at producere viden ved at definere hvad, der betragtes som sand 

videnskab. De forskellige sandheder der skabes inden for en diskurs refererer derfor til en 

specifik kreeret viden. Dermed opstår der også en udelukkelse som et produkt af denne 

specifikke vidensproduktion. Der opstår så at sige en eksklusion i diskursen, hvis man ikke 

opfylder visse krav: 

 

 "Ingen får adgang til diskursens orden, medmindre han opfylder visse krav, eller medmindre 

han, fra begyndelsen, viser sig egnet til at opfylde dem. Mere præcist: ikke alle talens regioner er 

lige åbne og gennemtrængelige, visse er strengt forbudte (differentierede og differentierende), 

hvorimod andre næsten synes åbne for alle og til rådighed for et hvilket som helst talende objekt" 

(Talens forfatning - Forelæsningsrapport: Viljen til viden: Nietzsche - genealogien, historien, 

2001, s. 26)  
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Men ligesom diskurser kan ekskludere, kan de ligeledes inkludere blandt andet gennem 

subjektspositioner, som tilbydes i forskellige diskurser. Således kan den talentfulde person være 

en subjektsposition inden for talentdiskursen. 

Disse diskurser der florerer om det samme problem, øger kompleksiteten, da forskellige 

synspunkter mødes, konfronteres og diskuteres i et væld af forståelser, der i flere tilfælde 

umuliggør hinandens eksistensberettigelse (Rennison, 2012, s. 19f) . Denne kompleksitet er ikke 

kun forbeholdt kategorierne Danmark over for Sverige. I de enkelte lande konkurrerer flere 

diskurser om den samme problematik, hvilket ikke bare forøger kompleksiteten men gør det 

nødvendigt at tage et skridt tilbage for at iagttage, hvornår visse diskurser gør sig gældende og 

hvilke der dominerer hvornår for derved at forstå samspillet mellem årsager, forståelse og 

løsninger (ibid.). Det er dog ikke disse diskurser, der er afhandlingens fokuspunkt men derimod 

de dominerende diskurser i henholdsvis svensk og dansk kontekst.  

 
3.5 Subjektsformation 
 
For at styring skal kunne forekomme, skal der være nogen at styre på, og her bliver befolkningen 

set som både en kollektiv identitet og individuelle identiteter. Identiteterne er ikke faste 

konstruktioner men derimod nogle skabte identiteter, styringselementerne forsøger at dyrke ved 

at fremelske de ønskede egenskaber, den ønskede adfærd eller ændring af handlingsmønstre etc. 

(Dean, 2006, s. 74). Identiteter bliver i Foucaults øjne til subjekter, når magt udøves og politiske 

teknologier bliver anvendt (Simons, 1996, s. 30). 

Foucault iagttager subjektet som et objekt for magtudøvelse (Villadsen, 2007, s. 159f) og 

formningen af subjekter er derfor tvedelt. Magten, som beskrevet tidligere, opererer både som 

restriktiv og produktiv - som en blandet masse i moderne stater, og derfor skabes subjekter både 

som subjekter ift. andre i form af kontrol og afhængighed, men også gennem ens egen identitet 

ud fra en bevidsthed og selv-viden (Simons 1996: 30f). 

 

There are two meanings of the word” subject”: subject to someone else by control and 

dependence; and tied to his own identity by a conscience or self-knowledge. Both meanings 

suggest a form of power which subjugates and makes subjects to. (Foucault, 1982, s. 721) 

 

Den moderne magt iklæder sig sjældent en form af tvang, men når den gør defineres subjektet ud 



29 
 

fra en os/dem tankegang. Som f. eks. når retssystemet dømmer en person skyldig, bliver den 

eneste subjektsposition vedkommende kan indtage, én der har forbrudt sig mod loven (Simons, 

1996, s. 31f). Som jeg vil vise i mine to analysedele, opererer magten sjældent ud fra denne 

forståelse, når politikker skal udformes vedr. ligestilling. Den legale magtform er dog mere 

fremtræden i svensk kontekst, da det juridiske aspekt spiller en større rolle end i Danmark. Den 

moderne magt er langt mere opmærksom på, at subjektet bliver til gennem den produktive magt i 

stedet for den restriktive, i og med subjektet både er objektet for magt men også drivkraften: 

 

” The individual is not to be conceived as a sort of elementary nucleus, a primitive atom, a 

multiple and inert material on which power comes to fasten or against which it happens to strike, 

and in so doing subdues or crushes individuals. In fact, it is already one of the prime effects of 

power that certain bodies, certain gestures, certain discourses, certain desires, come to be 

identified and constituted as individuals. The individual, that is, is not a vis-á-vis of power; it is, 

I believe, one of its prime effects. The individual is an effect of power, and at the same time, or 

precisely to the extent to which it is that effect, it is the element of its articulation. The individual 

which power has constituted is at the same time its vehicle” (Foucault, 1980, s. 88)  

 

Den moderne magt forsøger at fremelske bestemte egenskaber og påvirke subjektet til at 

underlægge sig bestemte subjektspositioner i stedet for at gøre det gennem tvang. Det sker 

gennem selvteknologier som subjektet retter mod sig selv for netop at fremelske ønskværdige 

egenskaber eller ændre sine handlinger. Selvteknologier kan kun forekomme, hvis man har et 

forhold til sig selv; man har et forhold til ens etiske selv (Simons, 1996, s. 34). For at forme det 

etiske subjekt skal der være en selvskabende aktivitet, der i en bred forstand vil aspirere til noget. 

Der skal være et telos, et oeuvre for den selvskabende aktivitet, der forsøger at frigøre det sande 

jeg fra enhver restriktiv praksis (ibid., s. 36).   

Subjektets forhold til sig selv og det rum hvori formning sker er dermed med til at skabe 

muligheder for bestemte subjektspositioner, der kan indtages, som f.eks. det talentfulde individ i 

dansk kontekst. Subjektet skal dog ikke forstås som et essentielt subjekt, hvor styringens 

slutprodukt er et ”helt menneske” eller et ”færdiggjort subjekt”. Styringen forsøger at promovere 

bestemte egenskaber, handlingsmønstre eller en ønsket adfærd hos aktører, der så kan vælge at 

tage dem til sig. Styringens udfordring er at få dem der styres på til at identificere sig med det, 
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der forsøges at blive promoveret (Dean, 2006, s. 75). Subjektet formes altså gennem 

magtteknologier, der former subjektets handlerum udefra og selvteknologier, der former 

subjektet indefra. 

I Danmark og Sveriges offentlige arbejde med ligestilling kan struktureringen af 

handlingsrummet iagttages som en magtteknologi, der skal danne rammen om selvets 

selvteknologier, der skal forme subjektet. De offentlige myndigheder i Danmark og Sverige og 

deres politikker kan ses som et arkiv af forskellige subjektspositioner, subjektet kan underlægge 

sig for derved at opnå det, der fremdyrkes som svar på problematiseringen af ligestilling.  

 

3.6 Det performative køn 
 
Som tidligere beskrevet fokuserer Judith Butler på kønnet som en konstruktion og mere præcist 

plæderer hun for, at køn er konstrueret gennem hverdagsaktiviteter, der sedimenterer sig som 

kønsforskelle: 

 

“Gender ought not to be construed as a stable identity or locus of agency from which various 

acts follows; rather gender is an identity tenuously constituted in time, instituted in an exterior 

space through a stylized repetition of acts. The effect of gender is produced by and, hence, must 

be understood as the mundane way in which bodily gestures, movements and styles of various 

kinds constitute the illusion of an abiding gendered self (Butler, 2002, s. 179) 

 

Køn er dermed socialt konstrueret og produceret gennem kultur og diskurser; med andre ord er 

køn performativt. Begrebet performativt er hos Butler et handlingsbestemmende ord, dvs. ord der 

skaber en efterfølgende handling, så snart det udtales.  F.eks. når skolelæreren siger, at timen er 

slut og alle eleverne derfor rejser sig op og pakker deres tasker sammen (Lykke, 2008, s. 62). 

Ifølge Butler er begrebet køn et handlingsbestemmende ord, der konstituerer bestemte handlinger 

og er dermed med til at skabe subjektet i sproget. Subjektet, mand eller kvinde, bliver derfor til i 

diskurser i samfundet (ibid., s. 62f). Butler er inspireret af Althussers begreb ”Interpellation” der 

kort handler om, at vores identitet bliver til, så snart det bliver adresseret i tale. På samme måde 

bliver ens køn til ifølge Butler, gennem gentagne talehandlinger der interpellerer, og dermed 

bliver kønnet til i talens effekt, og eksisterer dermed ikke ”før”, det bliver kommunikeret (ibid., 



31 
 

s. 63). Derfor eksisterer der ikke en indre kønsnatur, ikke en indre kerne af maskulinitet hos 

mænd og indre kerne af femininitet hos kvinder. Hvad der traditionelt set er maskulint og 

feminint er socialt konstrueret gennem gentagne interpellationer, der er ”stivnet” (oversat 

fra ”Congealing”) over tid og dermed imiterer noget substantielt (Butler, 2002, s. 43). Subjektet 

hos Butler er derfor ikke en fastsat enhed men derimod en position, et individ eller en person kan 

indtage. Det er en strukturel funktion, hvori individer kan placeres for at blive anerkendt og 

fungere som et subjekt: 

 

” The” subject” is sometimes bandied about as if it were interchangeable with” the person” or 

the” individual”. The genealogy of the subject... however, suggests that the subject, rather than 

being identified strictly with the individual, ought to be designated as a linguistic category, a 

placeholder, as structure in formation. Individuals come to occupy the site of the subject (the 

subject simultaneously emerges as a” site”) (...) No individual becomes a subject without first 

becoming subjected” - citat fra Judith Butler i (Brady & Schirato, 2010, s. 26)  

 

Denne subjektidentifikation ligger ifølge Butler under, for hvad hun kalder det heteroseksuelle 

matrix, hvor kun to positioner kan indtages: mand / kvinde eller maskulinitet / femininitet. Denne 

binære opfattelse er en måde at forstå menneskers biologiske og sociale køn på. Butler mener, at 

vi ligger under for et heteroseksuelt matrix, ment på den måde at hetero er normen, og derfor er 

mand / kvinde de eneste to positioner, man kan indtage og opfattes som. Og det at påtage et køn 

bringer et subjekt til livs. Dermed bliver bestemte identifikationer mulige, og andre umulige:” 

The heterosexual imperative enables certain sexed identifications and forecloses and/or 

disavows other identifications” Ibid., s. 13  

Det er denne dikotomi, hun gerne vil gøre op med, eftersom kvinder (og også mænd) er så 

forskellige: 

 

” The consequence of such sharp disagreements about the meaning of gender (indeed, whether 

gender is the term to be argued about at all, or whether the discursive construction of sex is, 

indeed, more fundamental, or perhaps Women or woman and/or men and man) establishes the 

need for a radical rethinking of the categories of identity within the context of relations of 

radical gender asymmetry” (Butler, 2002, s. 16). 
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Ifølge Judith Butler er det et problem, at vi kigger på kvinder som en kategori i stedet for de 

enkelte individer. Som jeg vil vise i den svenske analyse, forsøger man at gøre op med denne 

bivalente forestilling. Kønnet bliver anskuet som socialt konstrueret, hvorfor forskelle på mænd 

og kvinder ikke baserer sig på en biologisk determinisme men snarere ud fra et kønsmagtssystem 

(se afsnit 4.1.4). Ved at bryde denne bivalente opfattelse ned, kan barrierer for mænd og kvinder, 

der vil gøre noget, der traditionelt set er unormalt, blive muligt og ikke anset som "unormalt". 

Den bivalente tankegang vedrørende køn skal så og siges dekonstrueres.  

 

Butler er i denne afhandling interessant eftersom, hvordan Danmark og Sverige problematiserer 

ligestilling er relevant for, hvordan køn konstrueres i det offentlige arbejde. Om køn stadig 

spiller en rolle i problematiseringen af ligestilling, eller om det er underordnet er interessant, da 

det kan afsløre en evt. forudindtaget kønsforståelse. Butlers arbejde vedrørende køn som 

performativt bliver i denne opgave empirisk forankret i, hvordan det offentlige i Danmark og 

Sverige udfolder kønnene, hvordan de offentlige myndigheder forstår køn på og om køn har 

nogen betydning i de to skandinaviske samfund. 

 

3.7 Behandling af empiri og afgrænsning 
 
Afhandlingens interesse er som nævnt at undersøge, hvordan offentlige myndigheder i Danmark 

og Sverige problematiserer ligestilling og køn og hvordan bestemte løsninger tilbydes og 

benyttes for derefter at se, om ligheder og/eller forskelle kan identificeres på tværs af Sundet. 

Derfor er det et krav, at empirien til denne opgave har det offentlige som afsender. Ministeriet for 

Børn, Undervisning og Ligestilling er ikke eneansvarlig for at ligestilling fremmes i Danmark, da 

alle offentlige myndigheder er forpligtet til at indarbejde og fremme ligestilling i al planlægning 

og forvaltning (Undervisningsministeriet, 2016). I Sverige gælder samme krav til offentlige 

myndigheder. Derfor skal empirien forstås som al offentlig materiale – tekster, handleplaner, 

vejledninger, politikker, rapporter, årsberetninger, notater, offentlige hjemmesider mm. der 

berører emnet ligestilling. Disse vil i opgaven ofte blive beskrevet med 

fællesbetegnelsen ”politik”. Udtalelser fra tidligere ministre eller personer tilknyttet det 

offentlige og politiske miljø vil også indgå i empirien. Her er deres politiske tilhørsforhold eller 
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personlige overbevisninger ikke interessante - der skelnes så at sige ikke mellem socialistiske og 

liberale politikere eller den forskel i socialistisk eller liberal politik, der muligvis ville kunne 

iagttages, hvis et sådan skel blev genstand for en analyse. Derimod falder disse personer og den 

generelle førte politik ind under mit empiriske fokus, da de(t) er inkluderet inden for de 

offentlige myndigheder og deres arbejde med ligestilling ift. arbejdslivet. Derfor spænder arkivet 

bredt, da alle offentlige myndigheder og tidligere tilknyttede personer potentielt set kan indgå i 

empirien. Dog har jeg som et krav, at empirien omhandler arbejdslivet i Danmark og Sverige (jf. 

Problemfelt). Disse vil fungere som arkivet for den svenske problematisering af ligestilling. 

Selvom Foucault anbefalede at: ”one ought to read everything, study everything, in other words, 

one must have at one's disposal the general archive of a period at a given moment” (Andersen N. 

Å., 1999, s. 47) synes en afgrænsning til ovenstående som en rimelig indsnævring af arkivet, da 

denne empiri stadig dækker over en stor del af det offentliges arbejde med ligestilling. 

Ifølge Foucault har empirien ikke nogen latent betydning – dermed sagt skal der ikke tolkes på 

afsenderens mulige implicitte intentioner. Analysen skal være loyal over for selve teksten og den 

måde, hvorpå den fremstår. Der ledes ikke efter nogen skjult mening (ibid., 31ff). Der ledes dog 

efter en regularitet i empirien. Formålet med det indsamlede arkiv er at lade empirien vise de 

regulariteter i repræsentationen af problemer, der eksisterer i det offentliges arbejde med 

ligestilling. Arkivet skal dermed selv vise hvordan ligestilling og køn bliver problematiseret i 

forhold til arbejdslivet og hvordan, der bliver forsøgt styret mod en tilstand, der opfylder den 

generelle telosform. Kriteriet for at et problem træder frem som et problem, skal ses som en 

udfordring eller en vanskelighed i samfundet, som forsøges overkommet (se afsnit3.2).  

Ligestillingsdebatten i både Danmark og Sverige spænder vidt til at gælde alle 

samfundsrelevante emner. Da denne afhandling indsnævre sit fokus på arbejdslivet skyldes det, 

at det er denne diskussion der syntes at figurere oftest i politiske diskussioner jf. problemfeltet. 

Diskussionerne omhandler ofte en skæv kønsfordeling mellem mænd og kvinder i bestyrelser og 

lederstillinger, økonomiske forskelle i indkomst og barsel. Alle disse temaer sammenflettes på en 

eller anden måde med arbejdslivet i både Danmark og Sverige, og de vil derfor ikke blive 

anskuet ud fra et isoleret blik i denne opgave, men derimod i et samspil med hverandre, hvor der 

søges efter en fælles regularitet i problematiseringen af ligestilling og køn.  Tidsperspektivet 

afgrænses til ikke at gå mere end 10 år tilbage, da det komparative aspekt skal fungere som en 

platform for at diskutere ligheder og forskelle mellem dansk og svensk problematisering af 
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ligestilling i en nutidig kontekst. Dog har flere politikker på området rødder tilbage til årstal, der 

går forud for den afgrænsede tidsperiode. De bliver dog anset som stadig aktuelle, da mange af 

dem stadig er i brug i dag og danner et vigtigt udgangspunkt for at forstå den nuværende politik 

på området. Som et eksempel herpå kan Jämställdhetsintegrering nævnes, som er Sveriges 

overordnede strategi vedrørende ligestilling og som blev taget i brug i 1994, men stadig er aktuel 

i dag.  Ved at afgrænse opgaven til at omhandle, hvordan ligestilling og køn bliver 

problematiseret og hvordan disse problematiseringer bliver forsøgt løst, fraskriver jeg mig retten 

til at kommentere på, om det er den rigtige løsning. Jeg er ikke i en position til at kommentere 

på, om de fremanalyserede problematiseringer i Danmark og Sverige er gunstige for udviklingen 

af ligestilling og køn; jeg iagttager iagttagelsen af ligestilling og køn fra et neutralt standpunkt og 

har derfor ingen interesse i at vurdere, om det er den rigtige eller forkerte udvikling for selve 

ligestillingen i Danmark eller Sverige. Jeg vil derimod forsøge at rekonstruere den måde, hvorpå 

de offentlige myndigheder i Danmark og Sverige problematiserer ligestilling og køn i det 

indsamlede arkiv. Denne rekonstruktion vil blive efterfulgt af en dekonstruktion for at danne et 

overblik over de forskellige og til tider modstridende forståelser af ligestilling, der træder frem i 

analysen. De dominerende problematiseringer vil blive isoleret og derefter undersøgt for hvilke 

løsninger, de hver især fordrer og på samme tid minimerer sandsynligheden for.   

 
3.7.1 Empiriens sammenlignelighed 
For at den komparative analyse skal have nogen form for anvendelighed, skal der være et 

sammenligneligt grundlag for analyserne. I forbindelse med udarbejdelsen af denne afhandling 

har det selvsagt været umuligt at læse al offentligt materiale, der er blevet produceret om 

ligestilling og køn de seneste 10 år. Det har ikke været en mulighed at kortlægge hele det 

kønsmæssige diskursive landskab i danske og svenske offentlige myndigheder, men jeg har 

derimod læst tilstrækkeligt materiale til at kunne udpege diskursive regelmæssigheder i en 

offentlig kontekst. Ved at fokusere på de overordnede nationale politiske mål har det været 

muligt at identificere regulariteter i den indsamlede empiri i henholdsvis den danske og svenske 

kontekst, og således er et komparativt perspektiv blevet muligt i relation til den specifikke 

tematik. Derudover er der blevet læst efter ækvivalente begreber på tværs af litteraturen. Således 

er ligestilling og jämställdhet, ligestillingsvurdering og jämställdhetsintegration, køn og kön, 

samt flere begrebspar blevet forsøgt afdækket på tværs af dansk og svensk empiri. Aktørerne, 
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hvad enten disse er Kommuner eller politiske aktører, er tilknyttet offentlige myndigheder, som 

beskæftiger sig med de nationale ligestillingsmål, og de er derfor bidragsydere til offentlige 

politiske diskurser. Alle aktørerne er placeret i politiske administrative enheder, hvorfor deres 

målsætning er at skabe politisk forandring  

 
Med redegørelsen for det teoretiske ståsted, empiriafgrænsning og empiriens sammenlignelighed 

vil jeg nu besvare min problemformulering: 

 

Hvordan konstruerer de offentlige myndigheder i Danmark og Sverige problemer og løsninger 

vedrørende ligestilling og køn på arbejdsmarkedet, hvordan bliver løsningerne operationaliseret 

og hvilke fællestræk eller forskelligheder kan identificeres?   
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4 Problematiseringsanalyse (Sverige) 
 
I følgende kapitel, der er første analyse af afhandlingens to analyser, vil jeg undersøge hvordan 

den generelle problematiseringsform træder frem i Sveriges offentlige myndigheders arbejde 

med ligestilling. Som nævnt iagttages den generelle problematiseringsform som et abstrakt 

skema, en form, frakoblet konkret indhold, der former og strukturerer de forskellige konkrete 

løsninger (Plessis, 2013, s. 11). Jeg analyserer, hvordan ligestilling figurerer som et problem 

samt hvilke rammer, der opstilles for løsningerne på problematiseringen. Den generelle 

problematiseringsform skaber derfor rummet hvori løsninger kan udfoldes – herunder 

jämställdhetsintegrering. Afslutningsvis vil den generelle telosform blive berørt, ligesom der 

undervejs reflekteres over de konsekvenser, der ligger i kølvandet på problematiseringens form.  

  

4.1 Problematiseringsform: Ulighed  
 
I Sverige er det overordnede politiske mål at ”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma 

samhället och sina egna liv”. Det er derefter kategoriseret i fire delmål2:  

 

1) Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare 

och forma villkoren för beslutsfattandet. 

2)  Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt 

arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

3) Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge omsorg på 

lika villkor 

4) Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma 

rätt och möjlighet till kroppslig integritet (Regeringen.se, 2016) 

 

Hele præmissen for at opstille sådanne overordnede politiske mål er i sig selv et svar på, at der i 

den svenske problematisering af ligestilling forekommer en ulighed blandt mænd og kvinder. 

Den generelle problematiseringsform kan derfor siges at være ulighed blandt mænd og kvinder i 

det svenske samfund. 

                                                 
2 Fra 21. december 2016 er to nye punkter tilføjet 
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Samtidig bliver problematiseringens telos – den ønskede tilstand - også belyst i selve målene. 

Om end flyvske, som f.eks. målet om at " Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjligheter 

att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet", vidner det om en 

tilstand, der arbejdes henimod. Dette vil blive uddybet i afsnit 4.3, der omhandler den generelle 

telosform, hvor det vil blive diskuteret, hvor sandsynligt det er, at den ideelle tilstand bliver en 

realitet.  

 

4.1.1 Den feministiske regering leder vejen 
 
Den svenske regering har ligeledes som den første i verden erklæret sig for en feministisk 

regering: 

 

 "Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är avgörande 

för regeringens prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser. (…) Att kvinnor och män ska 

ha samma makt att forma samhället och sina egna liv är en mänsklig rättighet och en demokrati- 

och rättvisefråga. Jämställdhet är också en del av lösningen på de utmaningar som samhället 

står inför, och en självklarhet i ett modernt välfärdssamhälle - för rättvisa och ekonomisk 

utveckling" (Regeringen.se, 2016) 

 

Sverige er i mange år blevet set som et foregangsland, når det kommer til ligestilling og en 

erklæret feministisk regering sender også et signal om, at ligestilling er et højt prioriteret politisk 

område. Ligestilling bliver endda eksplicit italesat som en ” mänsklig rättighet” 

og ”rättvisefråga” for både mænd og kvinder.  Det store politiske fokus er ikke nyt. Det er en 

tendens, der kan spores helt tilbage til 60’erne (se bilag). Sverige har i mange år i træk toppet 

ligestillingsstatistikker, hvad angår kønsbalance og velfærd. Lena Ek, der fra 2011 – 2014 var 

Sveriges miljøminister, pointerer også hvor vigtig ligestilling er i Sverige: 

 

 " Vi indarbejder køn og ligestilling i alle statslige politikker, også klimapolitikken," og "Man kan 

ikke komme uden om køn og ligestilling. For det er jo et tema, der berører alt og alle 

politikområder. Helt grundlæggende er det sådan, at der er strukturelle forskelle på mænds og 

kvinders muligheder for at forme deres eget liv" (Lena Ek, Miljøminister, 2011-2014)  
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I kølvandet på at offentlige myndigheder i Sverige iagttager ligestilling som en "mänsklig 

rättighet", et "rättvisefråga", kan det ligeledes ses, at strukturelle forskelle er skyld i uligheden 

blandt mænd og kvinder. Samfundets organisering er med til at skabe en ulighed. Ved første 

øjekast er der derfor en forståelse af, at ligestilling ses som en rettighed, der bliver krænket af 

samfundsstrukturer, der gør forskel på, hvilke muligheder mænd og kvinder har for at skabe og 

forme deres eget liv. Ligestillingsspørgsmålet synes derfor at cirkulere om mænd og kvinders 

rettigheder, der krænkes ud fra samfundets indordning.  

 

4.1.2 Ligestilling er et rettighedsspørgsmål 
 
Det samme mønster går igen, hvis man bevæger sig væk fra det overordnede politiske mål og 

dykker ned i konkrete offentlige handlingsplaner og rapporter. Her kan det ses, hvordan essensen 

af de politiske mål går igen på ’et lavere niveau’. Der arbejdes ud fra samme skema – der er en 

ulighed blandt kønnene, som skal elimineres:  

 

”Trots detta självklara [at der skal være ligestilling] blir det ändå inte så, vi gör det ojämställt – 

kvinnor och män får inte likvärdiga villkor i samhällets olika sfärer” (ESF Jämt, 2012, s. 8) 

og ”Jämställdhetspolitik handlar i stor sträckning om att ge kvinnor och män samma makt och 

möjligheter att forma samhället och sina egna liv” ((JA-delegationen), 2014, s. 1)  

 

Ligestillingspolitik handler om, at mænd og kvinder skal have samme magt til at forme deres liv. 

Der er altså et magtspil tilstede mellem kønnene. Det kan iagttages, at den dominerende 

vidensform i den svenske problematisering af ligestilling formes til en vis grad ud fra et juridisk 

perspektiv, der fokuserer på menneskets rettigheder, hvilket er med til at skabe en offentlig 

diskurs, der ift. Kønsligestilling opfatter ligestilling som en rettighed for både mænd og kvinder.  

Udover at strukturelle barrierer i samfundet krænker denne ret, ligestilling iagttages som, så 

er ”vi” også med til at skabe ”u-ligestilling”. Der er altså også et fokus på den enkelte som 

medskaber af ulighed. De enkelte subjekter er medskabere af ’uligestilling’ og er derfor også et 

objekt for styring i ligestillingspolitikken (se afsnit 4.2.5).  

 

Denne generelle problematiseringsform, der følger samme skema, tager en mere konkret form alt 

efter hvilket politisk område, man retter sit blik mod. F.eks. når man skuer mod de offentlige 
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myndigheders ønske om at have et arbejdsmarked, der er præget af en jævn fordeling af mænd 

og kvinder, giver det en indikation på, at uligheden bliver set som en uretfærdighed - oftest over 

for kvinder som en gruppe.  

”kvinnor ska ha halva makten och hela lönen. (…)  och könsuppdelningen på arbetsmarknaden 

motverkas” (Johansson, 2016) (Ylva Johansson, Arbejdsmarkeds- og Etableringsminister).  

Den juridiske vidensform bliver altså forstærket af dets kobling til også at være et demokrati og 

repræsentationsspørgsmål i samfundet. Hvis kvinder udgør halvdelen af samfundet, skal de have 

halvdelen af magten. Der synes derfor at kunne identificeres en rettighedsdiskurs, som den 

dominerende diskurs ift. ligestilling mellem kønnene i offentlige myndigheder i Sverige og deres 

iagttagelse af ligestilling. Rettighedsdiskursen kommer tydeligere til udtryk gennem ønsket, om 

en jævn fordeling af mænd og kvinder i arbejdslivet - med andre ord en kvantitativ ligestilling. 

En jævn kønsfordeling skal her forstås som en repræsentation af ikke mindre end 40 % af et 

givent køn (Regeringen, Hela lönen, hela tiden, 2015, s. 56f). Et arbejdsmarked der er præget af 

kønslighed er også ønskværdigt, fordi et segregeret arbejdsmarked giver en ” (…) rad oönskade 

konsekvenser både för individen och för samhället” (ibid., s. 58). Dette enkelte ”deltelos” om en 

jævn kønsfordeling – et mål på vejen mod endemålet – finder også hjemmel i loven, der gør det 

muligt for arbejdsgivere at udøve positiv særbehandling over for det underrepræsenterede køn, 

og aktiv fremme ligestilling på arbejdspladsen som nævnt i det historiske oprids (se bilag). Den 

dominerende rettighedsdiskurs ansporer tilsyneladende en mere regulerende magtform, der 

virker igennem loven. 

  

Den ovenstående pointe støttes op af den tidligere Jämställdhetsombudsman, Claes Borgström, 

der ligeledes inkluderes i denne rettighedsdiskurs, når han udtaler, at kønsdiskriminering i sig 

selv er en diskrimination af menneskerettigheder:  

 

"Kvinnor diskrimineras strukturellt i Sverige idag. Och det innebär faktiskt att de mänskliga 

rättigheterna kränks hela tiden, varje dag, överallt och på alla nivåer" (Borgström, 2002)  

 

Der synes at kunne identificeres en regularitet af udsagn, der i forlængelse af offentlige 

myndigheders iagttagelse af ligestilling omhandler rettigheder, hvorfor en rettighedskurs træder 

frem i empirien. Mænd og kvinder er rettighedssubjekter og derfor opfattes uligheder som en 
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krænkelse.  

Uligheden skabes blandt andet af diskrimination på arbejdspladsen, hvilket modarbejder 

ligestilling mellem kønnene, da det er rettighedskrænkende og udemokratisk.  

Diskriminationen er vel og mærket "strukturell" i modsætning til direkte- og indirekte 

diskrimination, der henholdsvis dømmer folk ud fra stereotype forestillinger om, hvordan en 

given gruppe bør være eller opføre sig, og hvordan ubevidste handlinger fører til udelukkelse af 

en bestemt gruppe (Rennison, 2008, s. 29f). Strukturel diskrimination er kendetegnet ved at man: 

 

 "reproducerer ulighed af strukturelle årsager, fx når det ses som naturligt, at det er mænd i 

lederstillinger i både den private og offentlige sektor, når det er ok at anråbe kvinder i det 

offentlige rum, osv." (Dahlerup, 2007) 

  

Strukturel diskrimination har således en selvforstærkende effekt, da den reproducerer mønstre i 

rum, hvor uligheder anses som naturlige eller almindelige – og dermed ekskluderes individer ud 

fra samfundsstrukturen. 

 

4.1.3 Samfundsstrukturen ekskluderer 
 
Samfundsstrukturen er dermed med til at etablere et skel mellem mænd og kvinder. Med Betina 

Rennisons begreb kan man snakke om en eksklusionsdiskurs, der ligeledes viser sig i det svenske 

samfund ud fra strukturer i de offentlige myndigheder i Sveriges problematisering af ligestilling 

og køn. Eksklusionsdiskursen manifesterer sig ved at henvende: 

 

" opmærksomheden på den grundlæggende, dybtliggende - formelle som uformelle, synlige som 

usynlige – strukturelle magtfordeling i samfundet og i organisationerne, der groft sagt tildeler 

mænd magten og kvinder afmagten. Mænd inkluderes, kvinder ekskluderes" (Rennison, Knæk 

kønnets koder - kvinder i ledelse, 2012, s. 151). 

 

Denne eksklusion kan identificeres i mange områder i det svenske samfund. Flere undersøgelser 

viser, at diskrimination ikke er ophørt men stadig eksisterer – og det er ikke kun kvinder, der er 

udsatte. Ifølge Manpower Work Life, der to gange om året undersøger det svenske arbejdsliv for 

diskriminering, viser en ny undersøgelse, at hver anden kvinde på et tidspunkt oplever at blive 
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diskrimineret på arbejdspladsen - på grund af, at de er kvinder. Ligeledes er mænd på samme 

måde blevet diskrimineret baseret ud fra deres køn. 20 % svarer, at de er blevet udsat for 

diskrimination på arbejdspladsen (ManpowerGroup, 2016). Denne kønsdiskrimination er også 

evident, når man retter fokus mod jobannoncer på det svenske arbejdsmarked. Ifølge et nyt studie 

af udbudte jobannoncer på det svenske arbejdsmarked er evnen til at kunne ’samarbejde’ i høj 

kurs i traditionelle kvindelige fag, mens ’selvstændighed’ er en eftertragtet kvalitet i traditionelle 

mandefag (Sundin & Lindmark, 2013). Jobannoncerne er kønskodet forstået på den måde, at de 

taler til mænd og kvinder på forskellige måder. Strukturerne i samfundet er derfor med til at 

underbygge det kønsopdelte arbejdsmarked og på den måde, understøttes diskriminationen af 

mænd og kvinder, der dermed ekskluderes fra bestemte områder i det svenske arbejdsmarked. 

Om disse undersøgelser er et resultat af en stigende diskrimination på arbejdsmarkedet, eller om 

der i senere år er kommet et større fokus på arbejdsforhold, og derfor også et større fokus 

diskrimination og rettigheder kan ikke afvises. Det er muligt, at folk er blevet mere 

opmærksomme på, hvad der karakteriseres som diskrimination. Men forståelsen af at 

diskriminationen er indlejret i samfundets organisering og diskriminationen er med til at 

bibeholde mænd og kvinder i deres traditionelle roller eksisterer stadig - hvad enten det er ud fra 

jobannoncer, diskrimination på arbejdsmarkedet eller værdien på et stykke arbejde.   

 

4.1.4 Kvinder er mindre værd end mænd 
 

En rapport foretaget af ”Delegationen för Jämställdhet i Arbetslivet” på vegne af den svenske 

regering viser, at mænd og kvinder har forskellige vilkår i arbejdslivet. Mænds arbejde vurderes 

ganske enkelt højere end kvinders arbejde – en tendens der er blevet reproduceret gennem tiden: 

 

"Vad som däremot inte har varierat [at arbejdsopgaver der kategoriseres som mandlige og 

kvindelige har ændret sig over tid] är det faktum att man gör skillnad på arbete som utförs 

av/lämpar sig för kvinnor och arbete som utförs av/lämpar sig för män. Arbete som 

huvudsakligen utförs av kvinnor har också genomgående renderat lägre status och ekonomisk 

ersättning än arbete som huvudsakligen utförs av män, oberoende av vad de konkreta 

arbetsuppgifterna bestått av. Det föreligger med andra ord ett slags värdediskriminering3 av 

                                                 
3 värdediskriminering er kursivt i empirimaterialet  
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kvinnors arbete" (Regeringen, Hela lönen, hela tiden, 2015, s. 67) 

    

Den strukturelle diskrimination er derfor ikke ny – men har derimod været konstant over en 

længere periode på arbejdsmarkedet. Kvinder oplever en værdidiskriminering af deres arbejde på 

arbejdspladsen, hvor deres indsats ikke vurderes ligeså værdifuld som mænds – en ulighed der 

krænker de offentlige myndigheders iagttagelse af ligestilling. Denne ulighed manifesterer sig 

blandt andet i den forskel, der ligger i kvinders og mænds løn i det svenske samfund.  

 
Det samme ’ulighedsmønstermønster’ kan yderligere ses i den svenske litteratur, hvor det 

argumenteres for, at strukturel diskrimination er en af grundene til, at der blandt andet er så store 

lønforskelle på kvinder og mænd. Denne lønstatistik har LO (Landsorganisationen i Sverige) 

kigget nærmere på. Ved at sortere i lønstatistikken har LO fordelt indkomst ud over forskellige 

professioner og sektorer og de tegner et mønster af, at kvinders arbejde vurderes som mindre 

værd end mænds. Ifølge LOs årlige lønrapport kan der identificeres en tendens, der viser, at jo 

flere kvinder der er i en given branche, jo lavere er lønnen. Hvis antallet af kvinder øges med 10 

procentpoint, giver det et samlet tab for branchen i løn på 2,5 – 5 % (Unander, 2011). Det 

betyder, at børneområdet, som er domineret af kvinder, vurderes til at være mindre værd end 

f.eks. transportområdet der traditionelt set domineres af mænd. 

Med ovenstående in mente er det derfor ikke uden begrundelse, at rettighedsdiskursen 

fremhæves som eksisterende og dominerende i den svenske empiri.  

Der tegner sig derfor et billede af, at ligestilling skal forstås som et magtspil mellem kønnene. 

 
Især hvis ovenstående forskelle iagttages ud fra devisen om, at kønslighed mellem mand og 

kvinde skal ses som et mål i sig selv: ”könssegregrering spelar roll, eftersom den får en rad 

oönskade konsekvenser både för individen och för samhället” (Regeringen, Hela lönen, hela 

tiden, 2015, s. 58). En for stor opdeling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet bliver 

derved anset som en katalysator for ulighed i det svenske samfund, en ulighed der krænker de 

rettighedsindehavende subjekter, den dominerende rettighedsdiskurs fordrer. Derfor bliver det 

anskuet som et problem, at der ikke er lige kønssammensætning. 

 

Som jeg vil vise i næste afsnit bliver subjektet iagttaget som formet af strukturer i samfundet, 

hvorfor samfundsstrukturen er med til fastholde kvinder og mænd i traditionelle kønsroller. Disse 
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barrierer mænd og (især) kvinder oplever, er ifølge de offentlige myndigheder i Sverige et 

resultatet af en kunstig opretholdt forestilling om hvad, det vil sige at være mand og kvinde. Med 

Judith Butlers begreber kan man sige, at betydningen af mand og kvinde er blevet til gennem 

kontinuerlige interpellationer over tid, hvilket har gjort at forståelsen er ’stivnet’ og imiterer 

noget substantielt (Butler, 2002, s. 43) (se afsnit 3.4).  

 

4.1.5 Det queerske køn 
 
Uligheden mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet bliver iagttaget som en diskrimination, 

netop fordi kønnet bliver iagttaget som konstrueret ud fra strukturelle forhold i 

samfundsstrukturen. Det er ikke en biologisk determinisme men snarere en sociokulturel 

determinisme: 

 

”Genussystemteorin utgår ifrån att kön är en social konstruktion. Att det finns en biologisk 

skillnad är odiskutabelt. Det som är intressant är vilken innebörd vi lägger i dessa skillnader, 

vilka föreställningar och roller vi tillskriver olika kroppar. Det är inte så enkelt att kvinnor och 

män gör olika saker och befinner sig på olika platser på grund av inneboende biologiska 

olikheter. Istället handlar det om hur biologin tolkas, vilka innebörder vi lägger i den. Denna 

tolkning görs av oss alla, kvinnor som män, överallt – i skolan, på jobbet, i privatlivet. Vi 

återskapar dagligen de föreställningar som finns om vad kvinnor och män bör vara och göra” 

(landsstyrelsen, 2005) 

 

Uligheden bliver ikke anskuet ud fra en biologisk diskurs af de offentlige myndigheder. Der er 

åbenlyse forskelle, men det har ingen indflydelse på den ulighed, der eksisterer. I stedet bliver 

uligheden reproduceret ud fra den måde, biologien tolkes. Denne ulighed mellem mænd og 

kvinder baserer sig på genussystemet eller kønsmagtsystemet (Jamstall.nu, 2014). Som nævnt i 

det historiske oprids (se bilag) udviklede Yvonne Hirdman genussystemet i 1990'erne, som hun 

mente, var en grundlæggende dynamik i samfundet, der var defineret ud fra magtforholdet 

mellem mand og kvinde. Grunden til genussystemet stadig er relevant er, at offentlige 

myndigheder i Sverige baserer deres politik på genusteorien (landsstyrelsen, 2005). 

Genussystemet handler om, at der er:  
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" ett socialt mönster som vi kan se i varje samhälle, ett mönster som man kan kalla för ett 

genussystem och som utmärks av två "lagar" eller logiker: 1) könens isärhållande och 2) den 

manliga normens primat" (Regeringen, Maktutredningens huvudrapport, 1990:44, s. 78f) 

 

Denne opfattelse af samfundsstrukturen som værende opdelt mellem et "mandligt" og 

"kvindeligt" værd, hvor manden er den dominerende norm, viser sig ifølge teorien ved, at f.eks. 

kvinder, der træder ind på mandlige arbejdspladser får mindre i løn og vice versa (ibid.). 

Kvinderne bliver altså diskrimineret ud fra samfundets indretning, hvor strukturer og patriarkatet 

som normen er en grund til, at uligheden opretholdes. Yvonne Hirdman snakker om 

genusrationaliteter, der handler om, at mænd og kvinder opfører sig ud fra nogle forestillinger 

om hvad, der karakteriseres henholdsvis mandligt og feminint i dagligdagen (ibid.). Mænd og 

kvinder er altså gennem deres handlinger og ageren med til, at genussystemet cementerer sig, og 

forskellen på mænd og kvinder opretholdes. Som Judith Butler argumenterer for i ” Gender 

Trouble” er kønnet ”(…) an identity tenuously constituted in time, instituted in an exterior space 

through a stylized repetition of acts” (Butler, 2002, s. 179) . På samme måde kan det ses, 

hvordan kønnet bliver iagttaget som en social konstruktion i den svenske empiri. Kønnet er med 

Butlers ord ”stivnet” og på den måde opretholdes en kunstig opfattelse af, hvad maskulinitet og 

feminitet er i samfundet. Og det er denne konstruktion, der forsøges at gøre op med, fordi 

kategoriseringen af mandlige og kvindelige subjektspositioner er med til at opretholde uligheden. 

Kategorisering af ”kvinnor” som en enhed – en modpol til mænd – er en bagside, der er med til 

at opretholde den binære opfattelse af hvad, køn egentlig er. Som Judith Butler argumenterer for 

i ”Gender Trouble”, er feminismens akilleshæl netop, at kvinden ikke bliver frigjort, men 

derimod kategoriseret på latent vis som noget, der angiveligt deler en fælles socialt konstrueret 

femininitet med andre kvinder. Derfor anerkendes forskellighederne imellem kvinder ikke, og 

kvinden bliver derfor stadig set som en gruppe. Som Butler formulerer det: 

 

 ” In other words, the insistence upon the coherence and unity of the category of women has 

effectively refused the multiplicity of cultural, social, and political intersections in which the 

concrete array of “women” are constructed” (Butler, Gender Trouble - feminism and the 

subversion of identity, 1999, s. 19f) 
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At kategorisere kvinder – eller mænd – kan ikke gøres uden at være normativ og foreskrive en 

række kriterier for hvad, der karakteriserer kvinder og mænd. Derfor er grupperingen af kvinde 

og mand i sin binære form ekskluderende, og man skal leve op til nogle ”unspoken normative 

requirements” (ibid., s. 9). 

Kønnet som socialt konstrueret og dets italesættelse af enten mand eller kvinde er derfor med til 

at opretholde denne kunstige konstruktion, kønnet bliver set som. Det skal her nævnes at i 

Sverige er det kønsneutrale ord ”hen” officielt blevet tilføjet til det svenske sprog (Ritzau, 2015). 

med Judith Butlers termer kunne man argumentere for, at med det kønsløse ord ”hen” forsøger 

man i Sverige at slå sig løs af det det heteroseksuelle matrix, hvor kun to positioner kan indtages: 

mand / kvinde eller maskulinitet / femininitet. 

 

Den juridiske vidensform der blev identificeret før, komplimenteres af en sociologisk forståelse 

af køn, der sammen sætter rettigheder og sociale strukturer i fokus i den svenske empiri. 

Gældende samfundsstrukturer er altså med til tildele positioner i samfundet ud fra kønnet, og 

dermed skabe forskellige subjektspositioner, der er ”maskuline” eller ”femine” og derfor 

nemmere at indtage for henholdsvis mand og kvinde. Det er denne forståelse offentlige 

myndigheder forsøger at gøre op med, eftersom kønnet iagttages som en konstruktion, der er 

skabt i samfundet, hvor forskellige etablerede normer, låser kønnet. 

 

Hvad der er interessant at lægge mærke til er, at når ligestilling samtidig problematiseres som en 

eksklusion – for både mænd og kvinder – er det mindre sandsynligt at individet selv kan løse 

problematikken, da det er samfundet som helhed, der reproducerer uligheder. Det er så at sige 

ikke sandsynligt, at individet kan bryde denne diskriminationsstruktur, der kan identificeres i 

problematiseringen af ligestilling og køn. Og dog er der en forståelse for, at subjektet alligevel 

har noget at skulle have sagt. Subjektet bliver iagttaget som en del af problemet, men også som 

en del af løsningen, da alle ”… återskapar dagligen de föreställningar som finns om vad kvinnor 

och män bör vara och göra” (landsstyrelsen, 2005). Forandring skal altså ske både fra oven og 

fra neden i den svenske empiri. 
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4.2 Løsningsform: Jämställdhetsintegrering  
 
Den officielle løsning bliver i den svenske empiri præsenteret som Jämställdhetsintegrering, der 

bygger på genussystemet, hvor den fysiske, biologiske forskel mellem kønnene er den eneste 

forskel, hvorfor forskelle i samfundet bliver opfattet som uligheder.  Jämställdhetsintergrering er 

de svenske myndigheders politiske strategi for at opnå problematiseringens telos:   

 

”Jämställdhetsintegrering är sedan 1994 den svenska regeringens övergripande strategi för att 

uppnå de jämställdhetspolitiska målen” og ”Jämställdhetsintegrering innebär att beslut inom all 

verksamhet inom stat, Kommuner och landsting ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. 

Grundtanken är att detta jämställdhetsperspektiv måste finnas med i det dagliga arbetet där 

beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas” (landsstyrelsen, 2005). 

 

For at illustrere hvor massiv litteraturen om jämställdhetsintegrering er, kan hjemmesider som 

jämställ.nu og genus.se (genus for at understrege det konstruerede køn vel og mærke) nævnes 

som nogle af de mange steder, hvor både private og offentlige arbejdspladser samt ledere, 

medarbejdere mm. kan finde information om, hvordan man skal arbejde med ligestilling. 

Jamstall.nu tilbyder værktøjer og konkrete eksempler og fungerer generelt som en port til at 

arbejde med ligestilling: "För dig som söker fakta och nyheter om jämställdhet, praktiska 

eksempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete" (Jamstall, 2016). Genus.se er en 

hjemmeside, der bidrager med genusforskning. Der forskes i genus og materialer bliver 

publiceret og gjort frit tilgængeligt samtidig med, at foretagendet skal bidrage med at udvikle 

ligestilling i det politiske felt såvel som samfundet i øvrigt: 

 

 " Sekretariatet ska ta fram och tillgängliggöra forskning och annan kunskap, såväl empiriskt 

grundad som kritiskt problematiserande, som kan bidra till ett jämställdhetsarbete med högt 

kunskapsinnehåll " (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016).  

 

På begge hjemmesider findes der eksempler på succesfulde indgreb, der blandt andet har gjort 

virksomheders kønssammensætning mere lige, der findes videoer med ligestillingsinitiativer og 

der findes endda en bog, hvori metoder og øvelser præsenteres til personer, der aktivt vil arbejde 

med ligestilling. Den form for tilgængelig information kan i Foucaults verden ses som et udtryk 
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for, at virksomheder og enkeltpersoner selv skal koble sig til den tilgængelige viden og derved 

aktivt benytte deres frihed til at knytte an til den viden, der er blevet skabt omkring køn og 

lighed. Magten virker så at sige gennem friheden, hvor den enkelte såvel som virksomheden kan 

koble sig til den information, der findes, og derved styre sig selv hen imod den ønskede tilstand. 

Information fungerer i dette tilfælde som konvergenspunkt mellem den viden, der er skabt om 

køn i den svenske empiri og subjektets egen styring af adfærd, tanker og handlinger.  

 

4.2.1 Jämställdhetsintegrering på arbejdsmarkedet  

 
I forhold til arbejdsmarkedet finder en konkretisering af den generelle løsningsform sted ud fra 

en erhvervelse af viden, oplysning, aktivering og forpligtigelse:   

 

Först måste alla inom verksamheten lära sig mycket om hur ojämställdheten ser ut och fungerar. 

Kunskapen måste kopplas till hur vi ser på oss själva och varandra och hur vi själva kan råka 

göra ojämställdhet.(…) Detta måste få ta tid, systematiseras och integreras i verksamheten. Det 

fungerar således inte med något ”quick fix”. Jämställdhet uppnås genom medvetet, envist och 

långsiktigt arbete. Förändringsarbete är som kondition. (ESF Jämt, 2012, s. 13f) 

 

Ovenstående citat illustrerer, hvordan ulighed på arbejdsmarkedet skal elimineres ved at 

involvere hele organisationen. Der er ikke noget konkret problem, der identificeres eller som skal 

løses her og nu for, at ulighed skal neutraliseres. Det er derimod et langsigtet projekt, der hele 

tiden skal belyses, og holdes ved lige ved at indarbejde en viden, der skal "systematiseras och 

integreras i verksamheten", for at forandringsarbejdet kan ses og gøre en forskel på langt sigt. 

Som Foucault beskriver i ‘The Subject and Power’ med ordene:  

 

"(…) when one characterizes these actions by the government of men by other men - in the 

broadest sense of the term - one includes an important element: Freedom. Power is exercised 

only over free subjects, and only insofar they are free" (Foucault, The Subject and Power, 1982, 

s. 790) 

 

-kan ovenstående citat med en Foucault terminologi iagttages som en modvilje fra de offentlige 
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myndigheders side over at benytte en form for suveræn magt, og snarere en mere positiv af 

slagsen. Et suverænt indgreb - et quick fix - er ikke en mulighed, og en modvilje viser sig over 

for et sådan indgreb. Den juridiske vidensform, der fokuserer på rettigheder og strukturer i 

samfundet, ansporer ellers en lovmæssig regulering af ligestilling mellem kønnene, men som 

citatet illustrerer, er det ikke en skarp binær opfattelse det ønskede og uønskede (Raffnsøe, 

Gudmand-Høyer, & Thanning, 2009, s. 219f). Det er derimod snarere en regulering, hvor det 

forsøges at eliminere det uønskede og forebygge i stedet for at straffe (ibid.)  Forandringen skal 

ske gennem viden og oplysning - oplysning af "alla inom verksamheten".  

Den intervenerende politik der ellers kendetegner svensk ligestillingspolitik i det historiske 

oprids (se bilag), - modsat Danmark der historisk var mere reaktiv - kan stadig identificeres i de 

offentlige myndigheders ligestillingsarbejde. Som nævnt i afsnit 4.1.2 finder svenske 

arbejdsgivere hjemmel i den svenske lovgivning til at foretage særbehandling over for det 

underrepræsenterede køn. Det løsningsrum der skabes af de offentlige myndigheder i Sverige er 

påvirket i højere grad af en lovmæssig regulering og en disciplinær magtform end en 

sikkerhedsrationalitet. Med positiv særbehandling in mente, kan man argumentere for, at reel 

ligestilling mellem kønnene i form af kvantitativ lighed er et mål, der eksisterer. Men selvom 

ligestilling har et stort politisk fokus, er der i litteraturen fra de offentlige myndigheder i Sverige 

en forståelse af, at ændringer også skal komme ”nedefra” i samfundet.  

Der florerer en forestilling om, at de enkelte subjekter fungerer som en del af løsningen på 

ligestillingsproblematikken. Det er så at sige alle i virksomheden, der skal lære 

om ”uligestilling” for derved at kunne identificere den. Der findes uttalige metoder og øvelser i 

den svenske empiri, som netop sigter mod at aktivere medarbejderne som en del af løsningen på 

langt sigt. En af de øvelser kaldes ’Den varme stol’, som jeg vil vende tilbage til i afsnit 4.2.6. 

Jämställdhetsintegrering fungerer derfor både fra oven og fra neden. Det er ikke kun gennem en 

aktivistisk politik, at løsningen skal ske – medarbejderne – subjekterne – i også vigtige.  

 

Et specifikt eksempel jeg ønsker at fremhæve for at vise, hvordan de offentlige myndigheder i 

Sverige arbejder med jämställdetsintegrering, er Arbetsmiljöverket4. Arbetsmiljöverket er en del 

af, hvad den svenske regering kalder Jim-programmet. Jim-programmet skal hjælpe 

                                                 
4 Arbetsmiljöverket er en offentlig myndighed som har til formål at overse om lovgivningen vedr. arbejdsmiljø og 
arbejdstider overholdes i virksomheder og organisationer. (Arbetsmiljöverket, 2015) 
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myndigheder og organisationer med at jämställdhetsintegrere og sørge for, der arbejdes ud fra et 

ligestillingsperspektiv. (Nationella sekretariatet för genusforskning, Genus, 2016). Selve Jim-

programmet forsøger, gennem myndigheder og organisationer at fordre en måde, hvorpå man 

skal gebærde sig – der forsøges at installere en bestemt måde at agere på, som er ønskværdig for 

fremtiden. Man kan altså iagttage hele programmet gennem disciplinens rationalitet (Raffnsøe, 

Gudmand-Høyer, & Thanning, 2009, s. 219ff). Det vil jeg vende tilbage til længere nede.   

 

4.2.2 Arbetsmiljöverket 
 
I Arbetsmiljöverkets handlingsplan fra 2014 kan det ses, hvordan diskriminerende 

samfundsstrukturer er i fokus: 

   

”Arbetsmiljöverket förväntas med sina insatser att medverka till att förändra strukturella och 

ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män och på det sättet bidra till utvecklingen av 

hållbar arbetsmiljö.” og ” alla medarbetare bliver på olika sätt involverade i arbetet (…)” 

( Arbetsmiljöverket - Handlingsplan, 2014, s. 1) 

 

Som det blev identificeret i den generelle problematisering af ligestilling, findes der strukturelle 

barrierer i samfundet der holder folk – primært kvinder – tilbage. Samme mønster går igen i 

Arbetsmiljöverkets handlingsplan. Der er strukturelle uligheder på arbejdspladsen, der 

skævvrider magtforholdet mellem mænd og kvinder – og det skal modarbejdes gennem indsatser 

fra oven og indsatser fra neden. Rationalet bag virker ikke til at være tvang – selvom de 

overordnede mål er sat af loven – men derimod gennem involvering og aktivering af alle på 

arbejdspladsen. Der bliver således skabt et rum for at en given opførsel og adfærd kan 

frembringes. 

 

4.2.3 Ligestilling er for kvinder 5 
 
Den ellers kønsneutrale handlingsplan i Arbetsmiljöverket pointerer, at ligestilling både er for 

mænd og kvinder – alligevel kan det identificeres, at der er rettet tiltag kun mod kvinder som en 

                                                 
5 Analyseren er inspireret af følgende tekst: ”Regional Development Policies and the Construction of Gender 
Equality: The Swedish Case (Hudson & Rönnblom, 2006) 
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gruppe og ikke mænd.  

Arbetsmiljöverkets handlingsplan viser en tosidet tilgang til ligestillingsproblematikken. På den 

ene side bliver kvinden set som et svagere køn - på den anden side som en gevinst for samfundet:  

 

”Koppling till delmål två – ekonomisk jämställdhet6:  

-  Kvinnor som grupp tjänar mindre än män som grupp. På arbetsplatsen har kvinnor en högre 

sjukfrånvaro än män och de har svårare att få en arbetssjukdom godkänd och att få 

arbetsskadelivränta. Deltid är vanligare bland kvinnor och fler kvinnor än män har en otrygg 

koppling till arbetsmarknaden. Fler arbetade timmar ger vinster för både individ och samhället. 

(…) 

Koppling till delmål fyra – mäns våld mot kvinnor ska upphöra7:  

- Våra krav på förebyggande åtgärder i arbetslivet motverkar mäns våld och trakasserier mot 

kvinnor. (…) Inom branschen [hemtjänsten] finns en särskild utsatthet för kvinnor i situationer 

som uppstår når de utför arbete i hemmiljö”  ( Arbetsmiljöverket - Handlingsplan, 2014, s. 4) 

 

Ovenstående citat følger de overordnede politiske mål og benytter sig af jämställdhetsintegrering 

som den generelle løsning i ligestillingsproblematikken. Hvad der er interessant at iagttage ved 

ovenstående er, at der er tiltag, der er direkte rettet mod kvinder som en gruppe, for at opnå 

ligestilling mellem kønnene. Som jeg beskrev i 4.1.5 bliver uligheder mellem mænd og kvinder i 

det svenske samfund anset som konstrueret over tid af samfundsstrukturen. Især kvinder bliver 

iagttaget som en gruppe, der er udsat for diskrimination på arbejdsmarkedet, hvorfor der er 

strukturelle barrierer, der skal overkommes. I Arbetsmiljöverkets handlingsplan synes samme 

mønster at tegne sig. Kvinder bliver ligeledes iagttaget som en udsat gruppe, der har højere 

sygefravær, sværere hvilkår end mænd, udsættes for vold og chikane. Der bliver fokuseret på 

kvinders ”svagheder ” i samfundet frem for de positive aspekter. Man kan argumentere for at en 

sådan direkte problematisering af kvindens ulige og uretfærdige rolle i samfundet, der ellers 

skulle hjælpe kvinderne ud af denne kategori, kan have en modsat effekt. Kvinder som gruppe 

bliver objektet for diverse politiske tiltag, der skal ”hjælpe” kvinderne i stedet for at disse aktivt 

spille en rolle i forandringen – på sin vis fremstilles de som et ”svagere” køn, et køn der er 

                                                 
6 Ekonomisk jämställdhet er oprindeligt i kursiv 
7 mäns våld mot kvinnor ska upphöra er oprindeligt i kursiv 
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passivt og ”anderledes” end mænd – ofte tilbagestående på mange parametre.  De får mindre i 

løn, er oftere syge og vold og chikane er noget kun kvinder udsættes for, ifølge 

Arbetsmiljöverkets handlingsplaner. Det bliver endda manifesteret med eksemplet i ovenstående 

citat, der beskriver kvinder som en unik gruppe, der er udsat inden for hjemmehjælpssektoren. 

Mænd bliver ikke nævnt som en gruppe på samme vis i Arbetsmiljöverkets handlingsplaner. 

Mænds vilkår på arbejdsmarkedet bliver ikke omtalt, hvorfor problematiseringen cirkulerer 

omkring kvinderne. Den ellers kønsneutrale tilgang til ligestilling forfalder til at omhandle 

kvinder, der er passive, diskrimineret og udsatte som grupper i arbejdslivet, frem for aktive 

individer, der selv kan klare sig. Kvinder bliver dermed konstrueret som en gruppe, der har brug 

for hjælp. Det store fokus i handlingsplanen på at kvinder skal afhjælpes er på samme måde med 

til at gøre dem magtesløse. Det er en konstruktion, der endnu engang fordrer en intervenerende 

magtform der skal tage hånd om de svage, netop fordi de ikke selv kan klare det. Man kan 

argumentere for, at et bevidst fokus på kvinden som passiv og udsat for en ulighed eller 

uretfærdighed i samfundet ikke er med til at hjælpe dem, men derimod har den konsekvens, at 

kvinden netop bliver set som det svagere køn. Kvinden er i fokus i handlingsplanen, der har til 

formål at skabe lighed mellem mand og kvinde, men spørgsmålet er snarere, om end sådan fokus 

netop er med til at reproducere uligheder?  Allivel eksisterer der en dobbelthed, der illustrerer 

kvinden som en udsat gruppe men også som en gruppe, der kan tilføre samfundet vækst.  

Inklusionen af kvinder ses som en gevinst for samfundet i og med at ”Fler arbetade timmar ger 

vinster för både individ och samhälle” ( Arbetsmiljöverket - Handlingsplan, 2014) Denne 

dobbelthed giver kvinder en tosidet subjektsposition i Arbetsmiljöverkets handlingsplan, hvor 

kvinder bliver fremstillet som en passiv, hjælpeløs gruppe og som en gruppe, der kan tilføre 

samfundet vækst ved at være en aktiv del.  

 

4.2.4 Disciplin modvirker ulighed 
 
Hvis vi iagttager ovenstående handlingsplan ud fra et magtperspektiv, kan man spørge, hvad 

formålet med disse handlingsplaner er? Med en Foucault terminologi ville man kunne iagttage 

handlingsplanen gennem disciplinens øjne: 

 

”Utbildning är en stor post inför arbetet med jämställdhetsintegrering och måste 

målgruppsanpassas. Chefer behöver både fördjupning i genuskunskap samt grundläggande 
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kompetens för att kunna leda och styra jämställdhetsarbete. Olika funktioner, som inspektion, 

regel- och expertstöd, svartjänst och kommunikation behöver situationsanpassad utbildning. 

Introduktions- grund- och fortbildningar är viktiga att utveckla under året för att kunna 

upprätthålla och bevara kunskap” (ibid., s. 6).  

 

Arbetsmiljöverkets handlingsplaner forsøger at forhindre det uønskede (ulighed mellem 

kønnene) ved at benytte handlingsplaner til at forebygge fremtidig ulighed. Fremtiden bliver 

forsøgt formet ved at forsøge at gøre det ønskværdige ønsket og det uønskværdige uønsket 

(Foucault, 2009, s. 219ff). Det er en speciel opførsel, en speciel struktur man forsøger at 

fremdyrke ved næsten at trække en skarp opdeling mellem hvad, der er positivt og hvad, der er 

negativt (ibid.). Der trækkes altså på en lovmæssig forståelse, der egentlig ligger til grund for 

hele arbejdet med jämställdhetsintegrering, men ikke desto mindre ikke opererer ud fra en binær 

kode, men snarere en forebyggende og reparerende påvirkning mod den ønskede tilstand. Loven 

kan ikke nå ind i alle kroge – derfor kan man se disciplinen som lovens forlængede arm. Man 

forsøger at regulere i detaljen ved at fordre og forbedre, og dermed optimerer man livet for flest 

mulige (ibid.).  

 

4.2.5 Den enkelte medarbejder skal aktiveres 
 
Hvis vi vender blikket væk fra politiske handlingsplaner, og i stedet fokuserer på de enkelte 

medarbejdere, kan vi se, at problematikken bliver "angrebet" fra begge sider af. Hvor 

handlingsplanerne har til hensigt at skabe en forandring ovenfra og ned, skal en aktivering af de 

enkelte medarbejdere skabe en forandring nedefra og op.   

Den moderne magt forsøger oftere at fremelske bestemte egenskaber og påvirke subjektet til at 

underlægge sig bestemte subjektspositioner i stedet for at gøre det gennem tvang. Det sker 

gennem selvteknologier, som subjektet retter mod sig selv for netop at fremelske ønskværdige 

egenskaber eller ændre sine handlinger (Simons, 1996, s. 34). Värderingsövningar er et 

eksempel (og en øvelse) på, hvordan man forsøger at skabe en styring, som vender sig mod 

individet selvstyring. Vurderingsøvelser skal skabe et trygt miljø, hvor medarbejdere får 

mulighed for at reflektere over følelsesladede spørgsmål, der kobler sig til ligestilling i 

virksomheden. Det specielle ved disse øvelser er, at deltagerne skal diskutere samfundets og 

organisationens holdninger og endda vise deres egne holdninger ved fysisk at flytte sig rundt i 
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rummet – enten over i et hjørne eller over på en stol. Øvelsen er derfor også tvedelt, da 

subjekterne i øvelsen anses som objekter, der kan "magtes på" - altså en bestemt magtteknologi 

rettet mod subjekterne udefra samtidig med, at subjektet retter teknologien mod sig selv. 

(Villadsen, 2007, s. 160). Øvelsen viser, hvordan magt og viden komplimenterer hinanden ud fra 

vurderingsøvelsen ”Den varme stol” eller på svensk: Heta stolen. 

 

4.2.6 HETA STOLEN - ledelse gennem selvledelse 
 
Gör så här: be deltagarna att sätta sig i en ring med stolar. En stol ska vara tom. Gå igenom vad 

som kommer att ske och börja sedan med ett par lättare påstående såsom ”sommaren är en 

härlig årstid” eller ”glass är gott”. Den som håller med om påståenden byter till en annan stol. 

Den som inte håller med sitter kvar. Fortsätt sedan med påståenden som tangerar det ämne du 

vill beröra. Exempelvis:  

• kvinnor och män har lika mycket att vinna på ett jämställt samhälle  

• ett företag fungerar bättre om det finns både kvinnor och män på alla nivåer  

• att småbarnsföräldrar ska kunna fungera både som föräldrar och arbetstagare är allas 

ansvar på arbetsplatsen  

• att föräldralediga ofta halkar efter i löneutvecklingen är naturligt  

• att vara hemma med barn borde ses som en merit  

• om en pojke vil gå till förskolan i klänning, så bör han få göra det  

• De flesta kvinnor vill inte bli chefer     

efter varje påstående ska det ges möjlighet att kommentera sin ståndpunkt. Ställ gärna öppna 

följdfrågor som processledare, och försök få så många olika åsikter att komma fram (ESF Jämt, 

2012, s. 20ff).  

 

 Øvelsen hedder den varme stol netop for at pointere, at det er subjektet, der er i fokus – mere 

præcist subjektets holdninger, tanker og følelser. Øvelsens hovedformål er at styre individer mod 

bestemte måder at styre sig selv på og forholde sig til deres relation til andre individer. Der er 

med øvelsen skabt et rum, hvori subjekter formes og ledes til at skabe et bestemt forhold til sig 

selv. Sammenligner vi denne øvelse med Foucaults analyse af den pastorale ledelse kan vi se 

visse lighedspunkter. Som Foucault skriver i “The Subject and Power” om pastoral ledelse: 
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 "it is a form of power which does not look after just the whole community, but each individual in 

particular, during his entire lifetime. (...) this form of power cannot be exercised without knowing 

the inside of people's minds, without exploring their souls, without making them reveal their 

innermost secrets. it implies a knowledge of the conscience and an ability to direct it" (Foucault, 

The Subject and Power, 1982, s. 783)   

 

De enkelte medarbejdere skal altså bringes til at tale om de ovenstående påstande. De skal 

gennem artikulationer bekende en partikulær sandhed, der vel og mærket er sand for dem og på 

den måde, bliver den enkelte medarbejder et bekendelsessubjekt, der igennem talen udleverer sig 

selv. Denne bekendelse skaber et nyt udgangspunkt for subjektet og for styringen. Som Foucault 

siger, skal der være en "confession, self-examination, explanation of oneself, revalation of what 

is". (Foucault, 1978, s. 2). Udfordringen består herefter i at styre de enkelte medarbejdere mod 

frelse, der i en moderne kontekst ikke skal forstås i en teologisk forstand men nærmere ud fra 

sundhed, sikkerhed eller i denne kontekst: en oplyst viden om ligestilling mellem kønnene. 

(Jensen, 2006, s. 217) 

Proceslederen, der ofte vil være en HR-chef eller lign. indtager rollen som pastoren, der skal lede 

sin menighed gennem de spørgsmål, der er blevet lagt frem til diskussion. Det skal nævnes, at 

jeg ændrer mit iagttagelsespunkt med dette eksempel. Ved at kaste en påstand ud som f.eks. "om 

en pojke vil gå till förskolan i klänning, så bör han få göra det", magtes der så at sige på de 

enkelte subjekter, der magter på sig selv på den måde, de iagttager verden. Subjektiviteten bliver 

en præmis for en partikulær sandhed, der kan erkendes af den enkelte om ligestilling og den 

sandhed, der kommer frem refererer kun tilbage til subjektet selv.  Det er en magtteknologi, der 

på linje med utallige andre medarbejderøvelser skal aktivere de ansatte til at styre sig selv 

gennem selvstyring, hvorfor bestemte udfald bliver mere sandsynlige end andre. 

 

Subjektet bliver i denne øvelse også iagttaget af alle de andre, der deltager i øvelsen. Der ligger 

så at sige en indlejret panoptikonisme - man er hele tiden overvåget. Det er netop én af pointerne 

med denne øvelse, at anormaliteter eller ugunstige valg, der manifesteres af den stol, man sidder 

på, bliver påpeget gennem efterfølgende diskussion i åben forum. Afvigelsen fra det normale, 

f.eks. ved at svare nej på ”om en pojke vil gå till förskolan i klänning, så bör han få göra det” 
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drager individet og dennes afvigelse fra normen i fokus, og har derfor en disciplinerende effekt. 

Proceslederen indtager rollen som opdrageren eller coachen, der skal styre subjekterne til at 

erkende sig til den sandhed, der ligger indlejret i ligestillingsrationalet.  

Pastoralmagten skal altså sikre at den enkelte forbedrer sig gennem den enkeltes selvledelse og 

derfor ikke skader sig selv eller helhedens tilstand. Ledelsen er således både individualiserende 

og totaliserende (Jensen, 2013, s. 183-195). 

Hermed er det muligt at iagttage, hvordan magten netop virker gennem frihed, da subjektet selv 

skal koble sig til den norm, øvelsen forsøger at installere – både hos det enkelte subjekt, men 

også hos hele gruppen.  

 

Formålet med ovenstående øvelse er at illustrere, at i den svenske løsningsform regerer der en 

forståelse af, at ligestilling opnår sit telos gennem et stort politisk fokus fra oven, der ansporer en 

mynddiggørelse af subjektet til at kunne handle i overensstemmelse med de politiske mål. 

Subjektet bliver iagttaget som passiv og skal derfor opdrages til at lære om ligestilling. Den 

opdragelse kobler sig til en sociokonstruktivistisk forståelse af hvad kønnet er, og skal derfor 

modarbejde evt. biologiske forforståelser af køn og ligestilling.   

4.3 Telos: Komplet universel lighed mellem kønnene der gælder alle 
steder og alle vegne  
 
Den generelle telosform er det endelige mål, problematiseringen af ligestilling stræber efter. I en 

ideel verden ville der være en komplet universel lighed mellem kønnene der gælder alle steder og 

alle vegne, hvor samfundet som helhed - også på individ plan - skal hige efter telos’et. 

Samfundet skal lade jämställdhetsintegrering lede vejen mod endemålet samtidig med, at de 

enkelte individer selv skal koble sig til den ønskværdige udvikling for at opnå telos’et. Det er et 

telos, som ikke nævnes eksplicit i litteraturen, men som alle de forskellige teloi præsenteret i 

analysen stræber efter. Gennem eksplicitte italesættelser som: 

 

”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv” og ”Kvinnor och 

män ska ha samma rätt och möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren 

för beslutsfattandet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om 

utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut [og] kvinnor och män ska 
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ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge omsorg på lika villkor”, 

 

-bliver de forskellige teloi en del af den generelle telosform. Selvom de alle følger samme 

mønster og ligger i forlængelse af hinanden, er de samtidig udefinerbare teloi man altid kan 

stræbe efter. Man opnår det egentlig aldrig. For hvornår ved man, om kvinder og mænd har 

samme magt i samfundet? Hvornår ved man, at de har samme rettigheder og muligheder til at 

forme deres eget liv? Det er alle mål der i sig selv altid er noget, man kan stræbe efter. De 

forskellige del-teloi gør sig gældende inden for den samme rettighedsdiskurs som synes at præge 

den svenske problematisering af ligestilling og køn. 

4.4 Opsummering 
 
Formålet med ovenstående analyse har været at vise, hvordan den generelle 

problematiseringsform af ligestilling er med til at opstille de muligheder, der kan figurere som 

løsning på problematikken, for derved at opnå problemets telos. Der problematiseres ulighed i 

samfundet, hvorfor jämställdhetsintegrering bliver præsenteret som løsning for at opnå 

problemets telos, hvilket er universel lighed mellem kønnene. Den generelle 

problematiseringsform opstår ud fra en juridisk og sociologisk vidensform, der sætter rettigheder 

og strukturer i fokus i Sverige, hvilket er med til at anspore en magtkonstellation, der lægger 

mere vægt på det lovmæssige og disciplinære aspekt. En sikkerhedsrationalitet er ikke 

dominerende, hvilket hænger sammen med iagttagelsen af mænd og (især) kvinder som passive 

og hjælpeløse. Biologiske forskelle mellem mænd og kvinder anderkendes, men derefter er 

subjektskonstruktionen socialkonstruktivistisk, hvorfor uligheder anses som uretfærdigheder i 

den svenske empiri. De fremanalyserede vidensformer og subjektskonstruktioner fordrer derfor 

en mere centralistisk og reguleringsoptimistisk strategi i Sverige, hvor politiske initiativer bliver 

set som ’legale’ værktøjer i at komme problemet til livs.     
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5 Problematiseringsanalyse (Danmark) 
 
I følgende kapitel, der er afhandlingens sidste analyse to analyser, vil jeg undersøge hvordan den 

generelle problematiseringsform træder frem i Danmarks offentlige myndigheders arbejde med 

ligestilling. Som nævnt iagttages den generelle problematiseringsform som et abstrakt skema, en 

form, frakoblet konkret indhold, der former og strukturerer de forskellige konkrete løsninger 

(Plessis, 2013, s. 11). Jeg analyserer hvordan ligestilling figurerer som et problem samt hvilke 

rammer, der opstilles for løsningerne på problematiseringen. Den generelle 

problematiseringsform skaber derfor rummet, hvori løsninger kan udfoldes – herunder 

ligestillingsvurderinger og mangfoldighedsstrategier. Til slut vil den generelle telosform blive 

berørt, ligesom der undervejs reflekteres over de konsekvenser problematiseringen medfølger.  

 

 

5.1 Problematiseringsform: Manglende muligheder 
 

Som nævnt i indledningen har både Danmark og Sverige lovgivning vedrørende ligestilling. På 

Undervisningsministeriet kan man læse at: 

 

"Ligestilling er en grundlæggende værdi i det danske samfund. Ligestilling handler om at alle 

uanset køn har lige muligheder og rettigheder i samfundet. Det handler om at kvinder og mænd, 

drenge og piger har mulighed for at udfolde deres potentiale og deltage i samfundet". 

(Undervisningsministeriet, 2016) 

 

Ligeledes kan man i det indsamlede arkiv læse at: ”Ligestilling giver frihed og muligheder for 

den enkelte” (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016, s. 5) og ”... samfundet 

skal høste gevinsten af, at alle talenter bliver bragt i spil” (Ministeriet for Børn, Undervisning og 

Ligestilling, uvm, 2015). Det er den enkelte, der er i fokus, og ligestilling er en præmis for at 

individet kan udfolde sit eget liv efter eget ønske. Samtidig er det økonomisk gunstigt for 

samfundet, hvis det kan "høste gevinsten" af at få alle individer i spil. Det er dermed den enkelte 

og ikke den mandlige eller kvindelige borger, der fungerer som omdrejningspunktet i 

ligestillingsproblematikken. ”Et samfund, hvor drenge og piger har lige muligheder, handler ikke 

om, at vi alle skal være ens, men derimod om at alles talenter og potentialer kommer i spil” 
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(Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Perspektiv og handlingsplan, 2016).  Kønnet 

spiller ikke øjensynligt en afgørende rolle i ligestillingsproblematikken. Derimod handler det om, 

at individets talent og potentiale er den afgørende faktor. Det handler om at kreere nogle rammer, 

hvori mænd og kvinder får mulighed for at udfolde deres potentiale til fulde. Der skal altså 

skabes et miljø, hvor det talentfulde kan blive produceret og potentialer kan udfoldes. 

Ovenstående vidner om, hvordan det ideelt skulle være – det er hensigtserklæringer om, hvordan 

samfundet bør se ud, og derfor illustrerer problematiseringen af ligestilling også sit telos i 

ovenstående citater. Der skal være lige muligheder for alle uanset køn, og man skal ikke 

begrænses ud fra andet end ens kompetencer og talent. Derfor er problematiseringens 

grundlæggende form manglende muligheder - kønnet skal ikke være afgørende for hvad, der er 

muligt i livet. 

 

5.1.1 Lige muligheder er en forudsætning for de bedste talenter 
 
Der synes at kunne identificeres en diskurs, der defineres ud fra kompetencer og talent. Ifølge 

ligestillingslitteraturen er det subjektets egenskaber og kunnen, der er afgørende for, om den 

enkelte kommer frem i livet. Som Betina Rennison skriver i "Knæk kønnets koder", så baserer 

talentdiskursen sig ikke på en mand / kvinde tankegang, men i stedet på den enkelte og dennes 

kvalifikationer (Rennison, Knæk kønnets koder - kvinder i ledelse, 2012, s. 56ff). Der er så at 

sige ikke nogen naturlig forskel på mænd og kvinder, da skellet opløses og erstattes af et individ-

begreb, hvorfor man ikke kan dele kvinder og mænd op i to separate kategorier. Som Judith 

Butler argumenterer for i ”Gender Trouble”, - og som trådte tydeligt frem i den svenske analyse, 

- er en sådan gruppekategorisering netop ekskluderende for kønnene, da det viser, at der lige 

præcis eksisterer en forskel mellem mand og kvinde (Butler, 1999, s. 9). 

I empirien vises den generelle problematiseringsform som ”Manglende muligheder”, der 

opererer i et kønsløst system, hvor potentialet og egenskaber, som subjektet har erhvervet sig, 

kan komme i spil frem for kønnet (Rennison, Knæk kønnets koder - kvinder i ledelse, 2012, s. 

56ff). En forskel i statistikkerne kan derfor i denne sammenhæng ikke forklares ud fra en 

strukturel diskrimination mellem mænd og kvinder, som tilfældet var i den svenske empiri. De 

forskelle der eksisterer, kan nærmere forklares ud fra, at individer har forskellige præferencer og 

træffer egne valg, der baserer sig ud fra deres kompetencer og egenskaber. Således siger 

Danmarks daværende Ligestillingsminister Ellen Trane Nørby også: "Jeg tror, man skal passe på 
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med at sige: "Uha, der er en masse barrierer". Jeg tror, der er mange, der sætter barrierer op for 

sig selv" (Politiken, 2015) 

Denne forklaring understøttes af en undersøgelse foretaget af Københavns Kommune, der viser 

at netop bestemte egenskaber er afgørende for kønssammensætningen på arbejdspladsen 

(Kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune).  

 

5.1.2 Københavns Kommune – Robusthed og polisk tæft på arbejdspladsen 
 
Mere præcist er der nogle egenskaber hos subjekterne, - hovedsageligt kvinderne - der mangler 

eller ikke viser sig tydeligt nok. Et eksempel på manglende egenskaber, viser sig i Københavns 

Kommunes undersøgelse af avancementudfordringerne for kvinder, der har ambitioner om en 

lederstilling. I rapporten fremgår subjektets, og ofte det kvindelige subjekts manglende robusthed 

og politiske handlekraft som mangelfulde egenskaber, der skaber problemer for kvinders 

indtræden på lederpositioner. I rapporten Kønsbalanceret ledelse lyder det: ”Kvinder er ikke lige 

så gode til at få ”tæsk” som mænd, de mangler den fornødne robusthed til at tage en konflikt og 

komme sig bagefter” (udtalelse fra niveau-1 chef i Kønsbalanceret ledelse) (Københavns 

Kommune, 2012, s. 55). Der eksisterer en forestilling om, at man(d) som leder skal være immun 

over for skrøbelighed, og dét at tage hårde og konfliktfyldte beslutninger kræver en robusthed, 

kvinder ofte ikke besidder. Samtidig bliver en egenskab som ”følelsesmæssig involveret” opfattet 

som en kvindelig egenskab hos ledere og lederaspiranter, hvilket hænger sammen med 

opfattelsen af, at kvinder er prædisponible for skrøbelighed: ”(...) man [kvinderne] kan måske 

blive mere sårbar hvis man tager tingene for meget ind, men det har jo også en god side i, at 

man måske følelsesmæssigt er mere engageret...” (udtalelse fra en direktør i Kønsbalanceret 

ledelse, s. 55). Det samme kan siges om egenskaben politisk tæft eller politisk handlekraft. Det 

beskrives som en egenskab, der er nødvendig at besidde som leder i det offentlige, og den er 

væsentlig oftere erhvervet hos mænd end hos kvinder: 

 

”(...) vi [mænd] er lidt frække – og lidt mere rå i nogen bestemte situationer, hvor kvinder er -... 

enormt omsorgsfulde og det er jo altså ikke bare ift. Mennesker, det er jo også ift. 

Opgaveløsningen. (…) når du går ind i det der felt [det politiske], så bliver det tit nogle andre 

magtfelter. Og nogle andre spil, der kører, som måske ikke altid er lige rare, hvis jeg skal være 

helt ærlig” (udtalelse fra en leder vedrørende niveau 2 chefer i Kønsbalanceret ledelse s. 64f).  
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Der er altså specielt to egenskaber, - robusthed og politisk tæft - der bliver identificeret som 

nødvendige for at avancere i ledelsessammenhænge i Københavns Kommune.  

Ud over en forståelse af at visse egenskaber skal være tilstede for at blive leder, ligger der også 

en underliggende opfattelse af, at specifikke egenskaber er kønsbestemte og at traditionelle 

mandlige og kvindelige egenskaber spiller en rolle i det offentliges opfattelse af køn. Der er altså 

en biologisk vidensform, der gør sig gældende i den offentlige diskurs i Købehavns Kommune, 

hvor en biologisk determinisme fordrer bestemte egenskaber. Om den biologiske diskurs er 

repræsentativ for det offentliges iagttagelse af ligestilling kan ikke udledes af ovenstående 

rapport, og er ej heller meningen, men i dette tilfælde kan en – ud over en talentdiskurs - latent 

biologisk diskurs muligvis have en indflydelse på ligestillingsforståelsen i Københavns 

Kommune8.  

 

Ud fra den indsamlede empiri er Københavns Kommune et særtilfælde, hvad angår den 

biologiske diskurs. Overordnet set er det ikke kønnet, der skal være afgørende for 

sammensætningen, men derimod egenskaber, talent og kompetencer. Således kan det også læses 

at Danmarks daværende Ligestillingsminister i et indlæg i børsen tilbage i februar er utvetydig, 

når det kommer til kvoter:  

 

"Børsen efterlyser i sin leder 15. februar et klart svar fra regeringen på, om danske 

virksomheder er blevet pålagt kønskvoter ad bagvejen. Svaret er nej." (Nørby, Børsen, 2016) 

 

For at cementere, at offentlige myndigheder i Danmark iagttager talentet som en afgørende 

egenskab hos de enkelte individer, slutter Ellen Trane Nørby artiklen af med "så endnu engang: 

Nej til kvoter. Og ja til, at vi får alle talenter i spil" (ibid.)  

 

Der kan identificeres en modstand mod lovmæssig indgriben, hvor den juridiske magtform ikke 

er dominerende, men snarere skal der skabes et miljø, hvor alle talenter kommer spil. Subjektet 

                                                 
8 I bogen ”knæk kønnets koder” demonstrerer Betina Rennison hvordan en biologisk diskurs eksisterer i 
ledelseslivet i Danmark, når snakken falder på køn (Rennison, Knæk kønnets koder - kvinder i ledelse, 2012, s. 19). 
Men samme diskurs ser ikke ud til at være aktiv i andre offentlige myndigheder i empirien end Københavns 
Kommune 
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bliver derved ikke formet af strukturer som i Sverige, men nærmere gennem en selverhvervelse 

af egenskaber og kvalifikationer.  

Denne generelle problematiseringsform, der understøttes af en talentdiskurs illustrerer ligeledes 

hvilke løsninger, der falder uden for det mulighedsfelt, talentdiskursen skaber. Talentdiskursen, 

der baserer sig på det enkelte individ og nærmere betegnet det enkelte individs egenskaber, 

kvalifikationer samt talent, umuliggør på samme vis de omdiskuterede kvoter som mulige 

løsninger (Rennison, Knæk kønnets koder - kvinder i ledelse, 2012, s. 64f). Hvis kvinders 

manglende tilstedeværelse på ledelsesgangene eller bestyrelseslokalerne er et resultat af 

manglende egenskaber (og en mulig biologisk forfordeling), giver kvoter ikke mening i det store 

billede. Resultatlighed er derfor ikke et mål for ligestillingen, som tilfældet var i analysen af de 

offentlige myndigheder i Sverige og derfor er en løsning, der baserer sig på kvoter mindre 

sandsynlig. Den vidensform der gør sig gældende baserer sig tilsyneladende ikke på en 

rettighedsdiskurs som i den svenske analyse, hvor den juridiske og sociologiske magt var 

dominerende men snarere en meritokratisk vidensform, der skaber lige muligheder for 

subjekterne.  

        

5.1.3 Ligestilling sidestilles med mangfoldighed 
 
Kønnet er derfor ikke afgørende - det er talentet derimod. Talentet skal spille den afgørende rolle 

for, om man avancerer på arbejdsmarkedet eller ej. Som den tidligere Minister for Kirke og 

Ligestilling, Manu Sareen udtaler i følgende citat som svar på, hvordan ligestilling skal opnås:   

 

"Vi har ganske rigtigt ikke indført tvangskvoter i virksomhedsbestyrelse som man har i Norge. 

Men ønsket om flere kvinder i bestyrelser er det samme. Vi tror på, at alle talenter skal i spil, og 

at mangfoldighed er en styrke - også i toppen af dansk erhvervsliv" (Sareen, 2013) 

  

Kønnet bliver negligeret på bekostning af talentet. Det har ikke den store betydning, om du er 

mand eller kvinde – hvis du har de rette kompetencer, er det intet, der holder dig tilbage. Måske 

netop derfor er en ligestillingsproblematik i den danske litteratur koblet sammen med begrebet 

mangfoldighed.  

Problematiseringen af ligestilling i forhold til køn er ikke rendyrket i den danske empiri. Således 

kan det iagttages, at der i det offentlige arbejdes med en sidestilling af ligestilling i forhold til 
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køn, og ligestilling i forhold til mangfoldighed. Begrebet mangfoldighed kobler sig i højere grad 

til ligestillingsproblematikken i og med at: ”(…) forskellige perspektiver giver bedre beslutninger 

og handlinger, og at mangfoldighed er en ressource , når det kommunale servicearbejde skal 

udfoldes” (Københavns Kommune 7. handleplan , 2012-2014, s. 1), og ”(...) [Københavns 

Kommune] ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især 

bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner” (Københavns Kommune, 2012). 

Mere præcist kan det siges, at der er sket et skred i ligestillingsproblematikkens udgangspunkt 

fra at handle om den dikotome forestilling om mand og kvinde til at være mangefacetteret. Dog 

kan man ikke helt afvise kønnene, da ligestillingsproblematikken stadig kobler sig til en 

kønsdiskurs - men den er faldet i baggrunden.  Man bevæger sig så at sige væk fra 

kønsspørgsmålet og over til et fokus, der opererer med mangfoldighed og diversitet på 

arbejdspladsen. Arbejdspladsen spiller i denne sammenhæng en stor rolle i at mangfoldighed 

vinder frem på bekostning af den binære forestilling af kønnet. I 2014 blev ’Det Danske Charter 

for Mangfoldighed (efterfølgende DCM) lanceret med det formål at opfordre lokale 

virksomheder til at rette opmærksomheden mod forskellighed blandt medarbejderne. 

Kommunerne tilbyder i den sammenhæng viden, netværk og redskaber til at øge vækst gennem 

mangfoldighed (Mangfoldighedscharter, 2014). Således har både Aarhus, Odense og 

Københavns Kommune introduceret et mangfoldighedscharter, som virksomheder kan støtte op 

omkring.  

 

5.1.4 Mangfoldighedscharter 
 
Som i Foucault beskriver i ”The Subject and Power” kan man først tale om magt, når friheden er 

tilstede (Foucault, The Subject and Power, 1982, s. 790). På samme måde kan friheden 

identificeres som et essentielt element i relationen mellem DCM og det danske arbejdsmarked. 

DCM er: 

 

"(…) et formelt dokument som erhvervsaktører og arbejdspladser kan underskrive, hvorved de 

tilkendegiver, at de bakker op om mangfoldighed på det danske arbejdsmarked og sætter pris på 

forskellighed blandt egne medarbejdere" (Mangfoldighedscharter, 2014).   

 

Der eksisterer dermed ikke en lovmæssig regulering af mangfoldighed på arbejdet. Der er altså 
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ikke en legal magt på spil ift. DCM, men virksomhederne skal selv koble sig til og dermed selv 

være en aktiv medspiller i skabelsen af mangfoldighed. Selvom det er et formelt dokument, er 

der ingen officielle sanktionsmuligheder over for de virksomheder, der ikke lever op til det.  

Pointen er ligeledes - i forlængelse af ovenstående - at ligestilling i form af køn følger ligestilling 

i form af mangfoldighed. Køn sidestilles med andre former for ligestilling, som f.eks. etnicitet, 

social baggrund, seksualitet mm (ibid.). I Odense Kommune arbejder man f.eks. med en 

mangfoldighedsstrategi, der skal sikre lige arbejds-, trivsels- og udviklingsbetingelser for alle 

ansatte i Odense Kommune ( (Odense Kommune, 2015, s. 15). Og ligeledes kan det iagttages, at 

Region Sjælland: 

 

"(…) arbejder overordnet med en række fælles værdisæt, holdninger, og personalepolitikker, der 

bl.a. anskuer livsfaser, livssituation, mangfoldighed, tillid og ligestilling i et kontinuerligt 

samspil. " (Region Sjælland, 2015, s. 12) 

  

Mangfoldighedscharteret vil blive fremhævet, og dets funktion vil blive uddybet i afsnit 5.2.1, 

men det kan argumenteres, at der tegner sig et overordnet billede af, at ligestilling mellem 

kønnene ikke nyder samme politiske fokus som mangfoldighed - eller i hvert fald sidestilles med 

mangfoldighed, hvorfor det med belæg kan siges, at de offentlige myndigheders syn på 

ligestilling opfanger en bredere problemstilling end den binære iagttagelse mellem mand og 

kvinde, der er tydeligere i den svenske empiri (se afsnit 4.1.2).  Ligestilling bliver dermed 

konstrueret ud fra et mangfoldighedsblik. Det politiske fokus eller mangel på samme 

manifesterer sig på sin vis også i det tidligere Ministerium for Ligestilling og Kirke, der i en 

ligestillingsrapport fra 2013 informerer om, at ligestillingsafdelingen i ministeriet udgør 30 % af 

departementets ansatte. 70 % var således tilknyttet kirkeafdelingen som i en dansk kontekst ikke 

kan siges at spille en stor rolle i det danske samfund, hverken politisk eller folkeligt. (Ministeriet 

for Ligestilling og Kirke, 2013) 

 

Problematiseringen af ligestilling bliver iagttaget ud fra et mangfoldighedsblik i den danske 

empiri. Det iagttages som et langt bredere problem end den bivalente opstilling af mand / kvinde, 

og derfor inkluderes også andre kulturer, seksualiteter, alder, hudfarve etc. i problematikken. Den 

overordnede løsning - den generelle løsningform – der tilbydes, indtager således også et 
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mangfoldighedsblik i og med mangfoldighedsstrategier skal figurer som løsning på 

problematikken.  

5.2 Løsningsform: Ligestillingsvurdering og 
mangfoldighedsstrategier  
 
Den grundlæggende problematisering af ligestilling og dets tilhørende løsning finder som den 

svenske litteratur ligeledes sin officielle løsning i jämställdhetsintegrering - eller på dansk 

ligestillingsvurdering. I 2013 udkom den seneste strategi for ligestillingsvurdering i det 

offentlige, der skal hjælpe myndigheder med at systematisere og strukturere arbejdet med 

ligestilling:  

 

"Det overordnede mål med den nye strategi er, at ligestillingsvurderinger hvor det er relevant, 

indgår i den offentlige forvaltning og planlægning og derigennem bidrager til en bedre 

udnyttelse af det offentliges ressourcer, øger kvaliteten og mangfoldigheden og fremmer 

ligestilling mellem mænd og kvinder" (Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Strategi for 

ligestillingsvurdering i det offentlige, 2013, s. 7) 

 

I den overordnede ligestillingsstrategi kan det ligeledes iagttages, at det samme mønster gør sig 

gældende i offentlige myndigheders iagttagelse af ligestilling:  mangfoldighed og ligestilling 

kobles sammen. Der er dermed ikke tale om en separat italesættelse af mangfoldighed og den 

binære ligestilling mellem mand og kvinde.  

Denne løsningsform - på trods af sin lighed med den svenske jämställdhetsintegrering - står i et 

modsætningsforhold, når man vurderer ud fra deres omfang og fokusområder. På hjemmesiden 

ligestillingsvurdering.dk kan det læses på startsiden under værktøjer, at "Relevanstest: Test om 

det er relevant at gennemføre en ligestillingsvurdering". (Ministeriet for Børn, Undervisning og 

Ligestilling, ligestillingsvurdering, u.d.). Denne forståelse står i stærk kontrast til den svenske 

forståelse af jämställdhetsintegration, der skal gennemsyre hele virksomheden kontinuerligt og 

bliver sidestillet med konditionstræning (se afsnit 4.2.1). Det er en langt mildere politisk 

regulering, der er tilstede i ligestillingsvurderinger i dansk kontekst. Magtformen træder ikke 

frem i form af en juridisk regulering, der sanktionerer, ej heller som en der forebygger, eftersom 

det skal testes om ligestillingsvurderinger er relevante. Hvis ligestillingsvurdering er relevant, er 
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skaden sket, og skaden skal forsøges at udbedres. Det vidner om, at der i Danmark skal være et 

decideret problem før, der skal igangsættes en ligestillingsvurdering. Der er dermed ikke tale om 

en juridisk eller disciplinærende magtform men snarere et sikkerhedsrationale, som træder frem 

(Raffnsøe, Gudmand-Høyer, & Thanning, 2009, s. 220). Mangfoldighedscharteret ansporer ikke i 

samme grad en centralistisk og reguleringsoptimistisk strategi, som tilfældet var i Sverige, men 

ansvaret bliver snarere lagt over på den enkelte og enkelte virksomhed. 

Det er derfor heller ikke decideret strukturændringer, samfundet skal undergå, hvis et problem 

bliver identificeret Det er en vigtigt pointe at fremhæve, da det viser, en signifikant forskel i den 

tilgang man har til ligestillingsvurdering på tværs af Sundet. Det er altså - modsat det svenske 

eksempel, der iagttager ligestilling som noget, der skal "trænes" ofte - " Förändringsarbete är 

som kondition” (ESF Jämt, 2012, s. 13f) - et problem, der igangsætter arbejdet. 

Ligestillingsvurdering bliver derved brugt som en løsningsmodel for identificerede problemer og 

ikke som en gennemgribende metode for at ’jämställdhetsintegrere virksomheden’ som i den 

svenske løsningsmodel.  

 

Det kan argumenteres at denne forskel bunder i de forskellige vidensformer der gør sig gældende 

i henholdsvis svensk og dansk empiri. Hvor man i en svensk kontekst fokuserer på rettigheder og 

sociale strukturer som vidensformer, der gør sig gældende i den dominerende offentlige diskurs 

er strukturændringer mere acceptable, og derfor også en større indgriben. I en dansk kontekst 

derimod, er det talentdiskursen, der er dominerende og derfor er fokus på egenskaber og 

kvalifikationer hos den enkelte frem for strukturer. Derfor er det også det talentulde individ, der 

bliver kreeret som subjektspositionen i talentdiskursen. Den meritokratiske vidensform gør, at 

det afhænger af den enkeltes egenskaber, hvorfor det er mindre sandsynligt, at der bliver 

fokuseret på strukturer.  

 

Der er altså en anden tilgang og forståelse af ligestilling i den danske empiri, der viser, at 

tilgangen med ligestillingsvurderinger og mangfoldighedsstrategier – der ofte sammensmelter – 

er mildere og mindre intervenerende. Fokus er ligeledes forskudt til at belyse en bredere 

problemstilling ift. lige muligheder for alle uanset køn, alder, etnicitet mm. end Sveriges 

traditionelle mand/kvinde forståelse.  
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5.2.1 Aarhus Kommune – Mangfoldighedsstrategi skaber forandring 
 
Aarhus Kommune er et eksempel, jeg har valgt at fremhæve for at vise, hvordan 

mangfoldighedsstrategier bliver forsøgt som en løsning på, at alle borgere skal have samme 

muligheder i samfundet - ikke kun mænd og kvinder men ud fra en bredere iagttagelse af 

ligestilling. Aarhus Kommunes mangfoldighedsstrategi er et værktøj, der skal få virksomheder til 

at være en del af løsningen ved at rumme alle typer mennesker, såfremt de har kvalifikationerne.   

Det er værd at nævne, at Aarhus Kommunes ligestillingsudvalg endda ønsker at ændre navn til 

"udvalget for ligestilling og mangfoldighed". Ønsket kan også ses i deres strategi og 

handlingsplaner på området, der direkte nævner, at der arbejdes hen i mod en mangfoldighed 

frem for ligestilling:  

 

”Ligestillingsudvalgets handleplan for 2015-2016 har som strategisk sigtepunkt at øge fokus på 

mangfoldighed, hvilket indebærer en bevægelse væk fra en ligestillingsretorik og hen imod en 

mangfoldighedsretorik" (Aarhus Kommune, Ligestillingsudvalgets handleplan for ligestilling og 

mangfoldighed 2015-2016, 2015, s. 2)  

 

Aarhus Kommune har – ligesom Odense og København - udformet et Mangfoldighedscharter, 

der har til formål at fremme mangfoldighed i virksomheder, organisationer og foreninger 

(Aarhus Kommune, Aarhus Charter for Mangfoldighed, 2016). Aarhus’ DCM fungerer som et 

oplysningsværktøj, en teknologi hvor virksomheder, organisationer og foreninger kan – gennem 

eget initiativ og egen underskrift – koble sig til charterets formål: "Charteret har det overordnede 

formål at sætte fokus på mangfoldigheds positive egenskaber og dermed fremme inklusion og 

modvirke diskrimination på danske arbejdspladser" (Mangfoldighedscharter, 2014). Det er så at 

sige virksomhederne, organisationerne og foreningerne selv, der skal handle til at følge de 

normer, Aarhus Kommune forsøger at implementere. Med Aarhus’ DCM opereres der altså med 

en magtform, der iklæder sig en juridisk form (som virksomhed skal man skrive under på 

charteret), men alligevel fungerer gennem frihed – frihed til selv at styre.  

 

5.2.3 CSR-effekt og de gode eksempler i Mangfoldighedscharteret 
 

Mangfoldighed er ud fra dets definition heterogent og et bredt dækkende begreb, der omfavner 
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alle. Og med charterets overordnede mål om, "at sætte fokus på mangfoldigheds positive 

egenskaber og dermed fremme inklusion og modvirke diskrimination på danske arbejdspladser" 

(Mangfoldighedscharter, 2014) skal det danske arbejdsmarked have en rummelighed overfor alle 

typer mennesker. Styringen mod den generelle telosform har så at sige et dobbeltsigte i og med at 

virksomheder både tager et socialt samfundsansvar og ligeledes internt i selve virksomheden 

(Rennison, 2008, s. 55).     

Der er derfor en CSR-effekt i Charteret, da virksomheder selv påtager sig et samfundsansvar ved 

at tilknytte sig til mangfoldighedscharterets mål. Der appelleres til virksomheders sociale 

samvittighed og deres rolle i at skabe et bedre samfund (Rennison, 2008, s. 53f). De har et 

medansvar for at modvirke diskrimination på arbejdsmarkedet og i samfundet, hvorfor 

mangfoldighed på arbejdspladsen bliver set som en legitim løsningsmodel, der tilbyder sig inden 

for, hvad man kan kalde en rummelighedsdiskurs. Der skal være plads til alle typer mennesker, 

på det danske arbejdsmarked (Rennison, 2008, s. 50). Med mangfoldighedscharteret tilbydes der 

blandt andet en række digitale værktøjer, som virksomheder kan benytte for at fremme 

mangfoldighed. Blandt disse kan nævnes ”Guide til at rekruttere mangfoldigt”, ”Mangfoldig 

rekruttering starter i jobannoncen” og ”Fem trin til en mangfoldig rekruttering”  (Aarhus 

Kommune, Aarhus Charter for Mangfoldighed, 2016) 

Fælles for dem alle er, at værktøjerne tager udgangspunkt i eksempler fra andre virksomheder, 

organisationer og / eller foreninger. Således er ovenstående værktøjer blevet anvendt i 

henholdsvis Foreningen Nydansker, Stepzone og Københavns Kommune. Og netop med 

eksemplerne, kan man argumentere for, at man forsøger at fordre et ønsket miljø. 

 

Som Foucault illustrerer i ”Surveiller et punir”, (1975) bliver den klassiske offentlige pinestraf 

erstattet af det klassiske fængsel (som allerede eksisterede, men ikke blev brugt systematisk). Det 

er en omstrukturering af samfundet, hvor fængslet bliver brugt til andet end kun at straffe - 

fængslet skal også genopdrage, forbedre og i sidste ende, skal en forbryderskikkelse produceres, 

som ikke er nær så farlig (Jensen, Mellem ting - Foucaults filosofi, 2013, s. 205). Det samme gør 

sig gældende med ovenstående eksempler i Mangfoldighedscharteret - bare omvendt. Her 

handler det ikke om at straffe virksomheder / organisationer / foreninger, men at påvirke og 

forbedre dem gennem de gode eksempler. Man forsøger ikke at producere en bestemt 

forbryderskikkelse, men i stedet konstruerer man en speciel type organisation, der bliver styrbar.  
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Magten får således et positivt spin i og med, at man forsøger at optimere det ønskværdige. Det er 

dermed både disciplinen, der er på spil og en sikkerhedsrationalitet, da der forsøges at facilitere 

nogle positive elementer, man gerne vil fremdyrke, men som man er bevidst om ikke kan 

fremkomme gennem en stringent regulering. Man forsøger altså at ”indrette et miljø som 

funktion af mulige begivenheder eller serier af mulige begivenheder og elementer” (Foucault, 

2008, s. 27). Man påbyder derfor ikke ved lov, men forsøger at fordre et miljø, hvor noget bliver 

mere sandsynlig end andet gennem Mangfoldighedscharteret og de gode eksempler. 

 

Hvis man fortsætter med at belyse mangfoldighedscharteret gennem Foucaults sikkerhedsbegreb, 

kan det iagttages som en måde, hvor der forsøges at regulere det frie samfund på. Foucault 

beskriver i Sikkerhed, territorium, befolkning i 1. forelæsning mht. indretningen af byen at 

sikkerhed:  

 

"drejer sig simpelthen om at maksimere de positive elementer, for eksempel at man cirkulerer på 

den bedste måde, og om at minimere det, der er risici og ulemper som tyveri og sygdom, 

samtidig med at man er fuldt ud klar over, at de aldrig kan fjernes helt" (Foucault, 2008, s. 26).  

 

På samme måde kan mangfoldighedscharteret som en helhed iagttages som en 

sikkerhedsforanstaltning, der ligesom indretning af byen forsøger at gøre visse positive 

handlinger og adfærd sandsynlige og minimere det, der anses som uønskværdigt som f.eks. 

afvisning af diversitet. Charteret regulerer ikke ned i detaljen - den afgør ikke, hvordan man skal 

agere, men den skaber et miljø hvori disse handlinger og adfærd bliver mere sandsynlige end 

andre. Man kunne have påbudt virksomheder ved lov og disciplinere gennem loven og benyttet 

en dertilhørende straf, men i stedet er et charter blevet foretrukket, måske ud fra devisen om, at 

man aldrig helt kan regulere det. Med frihedens tilstedeværelse er det også en form for indre 

mekanisme, der ledes på - de styredes selvledelse – igen både en kollektiv og individuel styring 

af selvledelse (Jensen, 2006, s. 216f). Virksomheder, såvel som medarbejdere i disse 

virksomheder, bliver genstand for en bearbejdelse imod en mere ønskelig tilstand, hvorfor man 

kan argumentere for, at der arbejdes med en sikkerhedsrationalitet gennem charteret - hvad enten 

det er charteret for mangfoldighed i Aarhus, Odense eller København.  

 



69 
 

Rummelighedsdiskursen i charteret står ikke i kontrast til talentdiskursen, som blev identificeret i 

den generelle problematiseringsform af ligestilling og køn, men komplimenterer den derimod. 

Talentdiskursen der netop opererer i et kønsløst system befinder sig ligeledes i en sindstilstand af 

blindhed over for alt andet end talent og kompetencer. Med talentdiskursens logik er ens 

hudfarve, alder, køn, etnicitet mm. underordnet, da individets muligheder afhænger af individets 

kompetencer. Derfor bliver den diversitet rummelighedsdiskursen bibringer ikke et problem, da 

det falder uden for talentdiskursens fokus (Rennison, Knæk kønnets koder - kvinder i ledelse, 

2012, s. 248) Rummelighedsdiskursen, der med sit mangfoldige sigte har et antidiskriminerende 

udgangspunkt, kan så at sige finde et fælles fodfæste med talentdiskursen. 

Mangfoldighedscharteret fremmer derfor flere diskurser på samme tid, da talentdiskursens 

kriterier for bestemte egenskaber som afgørende for ens rolle på arbejdsmarkedet ikke 

modarbejder rummelighedsdiskursens antidiskriminerende tankegang men derimod skaber et 

rum, hvori begge kan blomstre på samme tid.  

 

5.2.4 Markedet fremmer mangfoldighed 
 
Fokus på mangfoldighed vinder altså frem i de offentlige myndigheders arbejde med ligestilling 

– og ikke kun ud fra rummelighedsdiskursens antidiskriminerende blik på arbejdspladsen, men 

fordi økonomien også spiller en stor rolle. Det kan betale sig i en økonomisk kontekst for 

virksomheder at dyrke mangfoldighed på arbejdspladsen, viser flere undersøgelser. 

Mangfoldighed på arbejdspladsen øger virksomhedens performance. Således kan en rapport fra 

forsknings- og innovationsstyrelsen i 2007 fortælle at virksomheder, der satser på 

mangfoldighed, har dobbelt så høj sandsynlighed for at være innovative i forhold til andre 

virksomheder (Innovation og Mangfoldighed - Ny viden og erfaring med medarbejderdreven 

innovation, 2007). Ligeledes viser en undersøgelse fra PwC, at "Indtjeningen er højere i teams, 

der er sammensat af medarbejdere med forskellig kulturel baggrund, alder og køn. Ganske 

enkelt" (ISS, 2006, s. 3)(Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS: 3). En arbejdsplads 

bestående af mangfoldighed tjener 3,7 procentpoint mere til virksomheden sammenlignet med 

andre firmaer, da sygefraværet er lavere og medarbejdertilfredsheden højere (ibid.). Der ligger 

altså et økonomisk rationale til grund for, at der arbejdes med ligestilling og mangfoldighed i den 

danske empiri. 

Der figurer således en markedsdiskurs, der transformerer de enkelte subjekter til økonomiske 
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størrelser. Talentdiskursen som blev fremanalyseret i starten bliver altså understøttet af det 

økonomiske rationale, der ligger bag mangfoldighed på arbejdspladsen. Argumenterne der 

understøtter det økonomiske rationale er på sin vis kyniske, da de ikke lader megen rum for at 

andre diskurser kan blande sig i problematikken. Således sagde Birthe Rønn Hornbæk, tidligere 

integrationsminister, i indledningen til et af de værktøjer der ligger på Mangfoldighedscharterets 

hjemmeside:  

 

”Danmark får i de kommende år brug for mere arbejdskraft fra udlandet, hvis vi skal fastholde 

vores konkurrenceevne. Det gælder særligt højtuddannet arbejdskraft. Det giver en helt ny 

mangfoldighed på mange arbejdspladser. En mangfoldighed som mange virksomheder allerede i 

dag har store fordele af. (...) gladere medarbejdere, større rekrutteringsgrundlag, adgang til nye 

markeder og øget innovation - effekterne af mangfoldighed på arbejdsmarkedet kan være mange. 

Ofte kan de omsættes til økonomisk værdi, der tæller på såvel virksomhedens som samfundets 

bundlinje" (Hornbæk, 2010, s. 4) 

 

Mangfoldighed bliver her "omregnet" til økonomiske beregninger og kalkuler. Det er så at sige 

ikke de menneskelige, sociale eller moralske argumenter for mangfoldighed, der kan iagttages i 

markedsdiskursen, men derimod er det det økonomiske rationale, der følger i kølvandet på 

transaktionen mellem virksomhed og medarbejder (Rennison, 2008, s. 66).  

 

5.3 Telos: Komplet universel lighed mellem individer der gælder alle 
steder og alle vegne 
 

Den generelle telosform er det endelige mål, problematiseringen af ligestilling stræber efter. I en 

ideel verden ville der være en komplet universel lighed mellem individerne, der gælder alle 

steder og alle vegne, hvor samfundet som helhed og på individplan skal hige efter at opnå. En 

lille men alligevel merkant forskel fra telosformen i den svenske analyse er, at det her gælder 

individerne og ikke kønnene. Kønnet har ikke nogen stor rolle at spille i den dominerende 

talentdiskurs. Samfundet skal hovedsageligt lade mangfoldighedsstrategier lede vejen mod 

endemålet, og de enkelte individer skal selv koble til den ønskværdige udvikling for at fuldende 

det problematiserede. Det er et telos, som ikke nævnes eksplicit i litteraturen, men som alle de 
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forskellige teloi præsenteret i analysen stræber efter. Gennem eksplicitte italesættelser som ”alle 

uanset køn har lige muligheder”, ”at kvinder og mænd, drenge og piger har mulighed for at 

udfolde deres potentiale og deltage i samfundet" (Undervisningsministeriet, uvm, 2016) "Det 

handler ikke om, at vi alle skal være ens, men derimod om at alles talenter og potentialer 

kommer i spil”( (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Perspektiv og handlingsplan, 

2016) og "... samfundet skal høste gevinsten af, at alle talenter bliver bragt i spil” (Ministeriet 

for Børn, Undervisning og Ligestilling, uvm, 2015), bliver de forskellige teloi en del af den 

generelle telosform. Selvom de alle er familiære temaer, er de samtidig udefinerbare elementer, 

man altid kan stræbe efter. Det kan aldrig rigtig opnås. For hvornår ved man, at alle har lige 

muligheder i samfundet uanset køn? Hvornår har alle mulighed for at udfolde deres potentiale? 

Hvornår har samfundet høstet gevinsten af at alle talenter bliver bragt i spil? Det er alle mål, der i 

sig selv altid er noget, man kan stræbe efter. De forskellige teloi gør sig gældende inden for de 

forskellige diskurser, som er præsenteret i analysen. I talentdiskursen bliver at alles talenter og 

potentialer kommer i spil et mål i sig selv, mens markedsdiskursen ønsker at høste den gevinst 

der er at vinde, ved at få alle disse talenter i spil. Rummelighedsdiskursens følger ligeledes den 

generelle telosform med ønsket om "at sætte fokus på mangfoldigheds positive egenskaber og 

dermed fremme inklusion og modvirke diskrimination på danske arbejdspladser" 

(Mangfoldighedscharter, 2014). 

De forskellige teloi følger altså samme mønster i og med de alle ønsker at nedbryde barrierer 

mellem mennesker i samfundet. 

 
 

5.4 Opsummering 
 
Formålet med ovenstående analyse har været at vise, hvordan den generelle 

problematiseringsform strukturer de forskellige mulige løsninger på problematikken. Der 

problematiseres manglende muligheder i samfundet, hvorfor mangfoldighedsstrategier og til dels 

ligestillingsvurderinger bliver præsenteret som løsning for at opnå problemets telos, hvilket er 

universel lighed mellem individer. Der bliver lagt stor vægt på den enkelte og enkelte 

virksomhed, hvor det er talentet og potentialer, der er i fokus. Talentdiskursen, som er den 

dominerende, konstruerer subjektet ud fra dets egenskaber og potentiale, hvilket gør en 

meritokratisk vidensform dominerende i den offentlige talentdiskurs. Der opereres med en 
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vidensform, der ikke ansporer politisk intervention, men den enkelte og enkelte virksomhed skal 

nærmere ansvarliggøres til at tage et ansvar for ligestilling, hvorved mangfoldighedsstrategier 

kan anskues som disciplinære eller sikkerhedsmæssige magtstrategier.  

 

 
 
6 Konklusion 

I afhandlingens to analyser af henholdsvis svenske og danske offentlige myndigheders 

problematisering af ligestilling, kan flere forskelle iagttages. I nedenstående opsummering har 

jeg sat mine to analysedele på spidsen. Jeg har trukket forskellene skarp op mod hinanden for at 

vise de største forskelle, der forekommer i offentlige myndigheders arbejde med ligestilling i 

henholdsvis Sverige og Danmark. Analysernes hovedpointer er opsummeret i følgende figur: 

 Danmark Sverige 
Problemkonstruktion Problem for den enkelte og for 

virksomheder 
Strukturelt samfundsproblem 

Politisk fokus Mangfoldighedslighed  Resultatkønslighed 
Dominerende 
diskurs(er) 

Talentdiskurs Rettighedsdiskurs 

Ligestillingsforståelse Lige muligheder Resultatlighed 
Kønsforståelse Kønsløst  Konstrueret kønsforskel 
Løsninger Ligestillingsvurdering og 

mangfoldighedsstrategier 
Jämställdhetsintegrering 

Løsningsomfang Problemorienteret Helhedsorienteret 
Subjektsposition Det talentfulde individ Det rettighedsindehavende subjekt 

*Modellen forsimpler den fremanalyserede konstruktion af virkeligheden, men det giver et overordnet indtryk af, hvordan 

Danmark og Sverige tilgår problematikken på forskellig vis. 

 

Offentlige myndigheder i Danmark iagttager i store træk ligestillingsproblematikken ud fra et 

mangfoldighedsblik, hvor det er et problem for den enkelte og for virksomhederne, hvorfor der 

ikke er et stort fokus på kønnet men på individet. Grundet iagttagelsen af ligestilling gennem 

mangfoldighed i Danmark, forholder ligestillingsproblematikken sig også til 

andre ”ligestillingsproblematikker”. Det er så at sige ikke kun det traditionelle ligestillingssyn 

men derimod også etnicitet, religion, seksualitet mm, som er på dagordenen i den danske 

offentlige diskurs. Hvad angår spørgsmålet om ledelse og arbejdsliv, spiller kønnet ikke den 

altafgørende rolle, men det gør egenskaber og talent derimod. Det basale ledelsesproblem er ikke 

så meget at sikre lighed mellem kønnene som at sikre en kønsneutral udfoldelse af individers 
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talenter. Desuden anses problemet ikke i så høj grad som statens problem, men snarere som et 

problem for den enkelte og den enkelte virksomhed eller organisation. Svenske myndigheder 

iagttager i højere grad ligestilling som et strukturelt problem i samfundet og som et legitimt 

område for statslig regulering. Debatten er præget af et basalt konstruktivistisk udgangspunkt, 

hvor kønnet anskues som konstrueret igennem hverdagshandlinger, der er med til at opretholde 

uligheden mellem kønnene. Derfor betragtes offentlige myndigheders ønske om at opnå 

resultatlighed legitimt, da politiske tiltag anses som middel til at ”opløse” denne konstruktion og 

dermed frigøre kønnene. Uligheden i samfundet bliver i svensk kontekst set som en magtkamp 

mellem mænd og kvinder, hvor begge bliver diskrimineret pga. kønnenes strukturelle positioner, 

dog hovedsageligt kvinder. Det er ligestillingspolitikkens opgave at hjælpe de hjælpeløse 

individer fri af den strukturelle diskrimination.  

I danske politikker bliver der derimod lagt et større fokus på, at alle skal have lige muligheder, 

og derfor bliver den enkelte og enkelte virksomhed set som en drivkraft for at skabe ligestilling. I 

en dansk kontekst bliver løsninger præsenteret i form af mangfoldighedsstrategier, der skal sikre, 

at alle har de samme muligheder og derfor også lige adgang til arbejdslivet. I svenske politikker 

er det jämställdhetsintegrering, der skal bane vejen for at den strukturelle ulighed, der eksisterer i 

samfundet nedbringes, og mænd og kvinder bliver hjulpet fri fra deres låste kønsroller. De 

offentlige handlingsplaner i Sverige er ofte præget af et fokus på især kvinden som værende en 

kategori, der skal hjælpes fri. Der betyder også, at offentlige myndigheder i Sverige oftere 

plæderer for en mere aktiv politik, der sørger for, at jämställdhetsintegration sker ud fra et 

helhedsprincip, da det er strukturer, der skal opløses og de magtesløse individer, der skal hjælpes. 

I en dansk kontekst er det snarere med afsæt i en idé om ansvarliggørelse at ligestilling og 

mangfoldighed bliver præsenteret, da det ikke er strukturer eller magtesløse subjekter, som 

sættes i forgrunden men derimod individer, der anskues som aktive medspillere, der selv bærer et 

ansvar. Derfor bliver strategien at anspore individerne til selv at skabe et miljø, hvor ligestilling 

bliver mere ønskværdigt end u-ligestilling.    

 

7 Diskussion 
 
I følgende afsnit vil jeg diskutere problemformuleringens sidste del: hvilke fællestræk eller 

forskelligheder kan identificeres? På baggrund af analysernes fremanalyserede forskelle vil jeg 



74 
 

udfolde nogle af de pointer, jeg har trukket frem i figuren. Jeg vil diskutere, hvilken betydning 

samspillet mellem viden og magt har for de mulige subjektspositioner, der kan indtages i en 

svensk og dansk kontekst samt kommentere på de konsekvenser, de fremanalyserede 

problematiseringer skaber for forståelsen af ligestilling og køn. 

 

Hvis vi iagttager den svenske problematisering af ligestilling og køn, er det tydeligt at kønnet 

bliver iagttaget som konstrueret ud fra samfundsstrukturer. Individer er formet ud fra strukturelle 

forhold, hvor det ikke er en biologisk determinisme men snarere en sociokulturel determinisme. 

Som det blev vist i analysen af den svenske problematisering af ligestilling, findes der en 

biologisk forskel, men hvad mænd og kvinder er, er noget der bliver skabt i hverdagen:    

 

 ” Att det finns en biologisk skillnad är odiskutabelt. (…) Istället handlar det om hur biologin 

tolkas, (…) Vi återskapar dagligen de föreställningar som finns om vad kvinnor och män bör 

vara och göra” (landsstyrelsen, 2005) 

 

Det accepteres, at der findes biologiske forskelle, men derefter artikuleres problematikken 

igennem en socialkonstruktivistisk diskurs vedrørende skabelsen af kønsidentitet. Identiteten 

bliver så at sige skabt oven på en biologisk forskel, der ikke har nogen betydning ud over de 

åbenlåse fysiologiske forskelle. Det strukturelt formede individ er derfor en 

subjektskonstruktion, der er et resultat af den dominerende vidensform, der viser sig i form af 

rettighedsdiskursen. Dermed bliver det mere ”legalt” med en juridisk og disciplinerende 

magtform som dominerende, frem for et sikkerhedsrationale der er mere tydeligt i en dansk 

kontekst. Ifølge Foucault vil de forskellige magtformer altid være tilstede: 

 

”man skal derfor ikke forstå tingene på den måde, at et suverænitetssamfund erstattes af et 

disciplineringssamfund, der igen erstattes af det, vi kunne kalde et regeringssamfund. Man har 

derimod en trekant: suverænitet, disciplinering og regeringsforvaltning, en regeringsforvaltning, 

der primært sigter mod befolkningen, og hvis væsentligste mekanismer er 

sikkerhedsmekanismer” (Foucault, 2008, s. 116) 

 

Men den måde hvorpå de forskellige magtformer træder frem er forskelligt, når man 
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sammenligner offentlige myndigheder i Sverige med Danmark. Magtkonstellationen er så at sige 

anderledes på tværs af Sundet, hvor det i Sveriges synes at være en større vægtning på den 

disciplinære og juridiske. I denne sammenhæng er det værd at nævne, at den svenske regering i 

september måned 2016 netop er kommet med et lovforslag vedr. kønskvoter i bestyrelser. 

 

"Vi har varit tydliga med att vi skulle utvärdera situationen efter stämmoperioden i år. En viss 

förbättring har skett, cirka 32 procent kvinnor är man uppe i. Men det går väldigt långsamt. … 

(…) Men det är också en rättvisefråga. Jag hade hoppats att näringslivet skulle ha ökat tempot 

på egen hand" (Mikael Damberg, Fødevareminister. (Damberg, 2016))  

 

Den dominerende rettighedsdiskurs gør en mere indgribende magt i form af statslig indgriben 

mere sandsynlig i en svensk kontekst, da identiteter iagttages som strukturelt formet. 

Rettighedsdiskursen er så at sige med til at skabe et subjekt, der bliver iagttaget som et objekt i 

offentlige politikker, der har brug for hjælp. Individer – og ofte kvinder – bliver tildelt en 

position som magtesløse og skal derfor hjælpes af en intervenerende magtform for at blive 

magtfulde. 

 

Denne styringsstrategi, der kan anskues som en magtkonstellation, der integrerer den juridiske og 

disciplinære magtform, står i kontrast til de offentlige myndigheder i Danmark, hvor den 

offentlige politik snarere ligner sikkerhedsrationalitet. Talentdiskursen der opererer i et kønsløst 

system gør det ikke sandsynligt, at staten skal intervenere på ligestillingsområdet, men den 

legitimerer, at udsagn om ligestilling kan være familiære temaer såsom kompetencer, egenskaber 

og kvalifikationer. Det er altså en anden vidensform og derfor skabes, der også et andet subjekt, 

som kan kategoriseres som det talentfulde individ. Individerne bliver ikke konstrueret som 

magtesløse, der har brug for hjælp, men bliver i stedet set som en drivkraft i sig selv. Som Ellen 

Trane Nørby siger:  

 

 "Jeg tror, man skal passe på med at sige: "Uha, der er en masse barrierer". Jeg tror, der er 

mange, der sætter barrierer op for sig selv" (Politiken, 2015) 

 

Magten i dansk kontekst spiller altså en anden rolle end i Sverige. Der er et større fokus på at 
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skabe et miljø – blandt andet gennem Mangfoldighedschartre – hvor det talentfulde individ kan 

drage fordel af den dominerende talentdiskurs. Sikkerhedsrationaliteten spiller således en langt 

større rolle i dansk kontekst. 

 

Talentdiskursen har dog den bagside at en stor del af ansvaret bliver lagt over på individets 

skuldre (Rennison, Knæk kønnets koder - kvinder i ledelse, 2012, s. 97). Hvor man i den svenske 

analyse, kan identificere en strukturel måde at tænke på, hvor individet er formet ud fra 

strukturelle forhold, lægger den danske talentdiskurs et langt større ansvar over på den enkelte. 

Det er den enkeltes egenskaber, kvalifikationer og talent, der er afgørende – uanset hvordan 

samfundet ellers er indrettet. Man har altså kun sig selv at bebrejde, hvis man føler sig forurettet. 

Som Betina Rennison også understreger, overlader denne antiscociale, individualistiske 

forståelse ingen rum til en statslig indgriben som en mulighed – ligestilling bliver på sin vis et 

privat anliggende for den enkelte og den enkelte virksomhed. Samfundet kan derfor ikke 

tilskrives ansvar for den enkeltes mangler og manglende selvudfoldelse (Rennison, Knæk 

kønnets koder - kvinder i ledelse, 2012, s. 241). Konsekvensen af denne forståelse af ligestilling 

kan være, at det overhovedet ikke bliver set som et samfundsproblem, men snarere som 

mekanismer, der regulerer sig selv uden en udefrakommende, politisk indgriben. Denne 

antagelse er netop, som vi har set tidligere, kendetegnende for den moderne 

sikkerhedsrationalitet, som Foucault beskrev den. Konsekvensen af antagelsen er imidlertid, 

kunne man forestille sig, at såfremt der ikke bliver sat decideret mål er risikoen, at der intet sker. 

Som Marie Louise Mors påpeger i et nyt studie:  

 

”Problemet med den danske model er, at der ikke er sat et konkret mål for, hvad virksomhederne 

skal nå. Der er ingen rigtige konsekvenser, hvis man som virksomhed ikke lever op til de mål, 

man har sat. (…) Når vi kigger på resten af Norden, kan vi se, at der sker forandringer, når der 

kommer formelle tiltag. Det samme sker i England, hvor man nu har Davies review, hvor 

virksomhederne skal rapportere om, hvor mange kvinder der sidder i bestyrelsen. Listerne bliver 

offentliggjort til spot og spe” (Mors, 2016) 

 

Ansvaret ligger derfor hos den enkeltes frihed – en frihed der i liberalismens tegn gør én til sin 

egen lykkes smed. Der skal altså være en selvskabende aktivitet, der i en bred forstand vil 
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aspirere til noget – et telos, et ouvre for den enkelte der forsøger forme det etiske selv (Simons 

1996: 36).   

Det modsatte gør sig gældende i den svenske kontekst, hvor det ikke er individet, der bliver gjort 

ansvarlig men derimod uansvarlig, hvorfor individet bliver iagttaget som magtesløs. 

En konsekvens af at iagttage problemet som et magtspil mellem mænd og kvinder, hvor den 

strukturelle diskrimination ikke giver "plads" til at individet selv skal kæmpe for sin egen 

frigørelse er, at kønnet - og igen ofte kvinden – bliver anset som svagt. Subjekterne bliver 

iagttaget som magtesløse og derfor findes der en legitimitet i politiske initiativer, der bliver 

iscenesat for at løsrive individerne fra de strukturelle lænker, der skaber kønnet. Denne 

magtesløshed, subjektet udsættes over for, hvor politisk aktivisme er vejen frem, har en 

yderligere potentiel konsekvens af, at virksomheder ikke selv initierer nogle tiltag til at arbejde 

med ligestilling i deres organisation. Hvis den politiske virkelighed alligevel mener, at loven er 

den eneste funktionelle drivkraft i samfundet, overflødiggøres nødvendigheden for egne tiltag. 

 

En anden konsekvens af iagttagelsen af ligestilling som et strukturelt problem, er det tidslige 

perspektiv. Den svenske problematisering af ligestilling handler om at magtstrukturerne i 

samfundet diskriminerer (især) kvinder og derved ekskluderer dem fra visse områder og 

funktioner i samfundet. Ovenstående problematiseringsanalyse af den svenske empiri viser, at 

denne tendens kan spores langt tilbage i tiden - og netop det faktum er med til gøre 

problematiseringen overflødig. Som Hanna Li Kusterer pointerer i "Gender equlity and liberal 

individualism: A critical reading of economist discourse in Sweden", risikerer en beskrivelse af et 

kontinuerligt problem, helt at negligere problemet:  

 

"By repeatedly stating that until recently, women had no power, neither political nor economic, 

accountability for the current situation is taken away from the people with power (i.e., mostly 

men) of today". (Kusterer, 2014, s. 310)  

 

Paradoksalt nok bliver problemets karakter altså mindre påtrængende jo mere fokus der er – fordi 

en positiv udvikling kan spores. Kvinder er ikke helt lige så diskrimineret som før på 

arbejdsmarkedet, og derfor får problemet karakter af at "være i bedring" (ibid.). Det er et 

spørgsmål om tid, før resultatligestilling er en virkelighed. Et kontinuerligt fokus på den samme 
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problemstilling i den svenske empiri kan altså resultere i at problemet ikke bliver gjort til noget, 

som individer og virksomheder må tage ansvar for at handle på. I stedet har staten gjort sig selv 

til den primære ansvarshavende og hermed som skyldig, hvis ligestillingspolitikken svigter.  

 

8 Perspektivering 
 

En af de mere interessante forskelle der i den danske og svenske analyse træder frem, er 

forståelsen af subjektet. Hvor der i en dansk kontekst er mere tiltro til egen drivkraft og evner 

hos subjektet, er der derimod en forståelse af subjektet som passiv og magtesløs i Sverige.  

 

Og med iagttagelsen af borgerne som magtesløse bliver begrebet empowerment interessant. Den 

amerikanske politolog Barabara Cruikshank, der er inspireret af Foucault, har udforsket 

forestilling om empowerment blandt andet gennem amerikanske Community Action Programs, 

der skulle hjælpe fattige ud af fattigdom (Dean, 2006, s. 113-133). De fattiges offerrolle skulle så 

at sige tranformeres fra offer til myndiggørelse. Ifølge Barbara Cruikshank er borgere bestemte 

former for konstruerede subjekter, der skabes af menneskelige og politiske aktiviteter (Hayward, 

2002, Volume 96(2) ). Ved at undersøge hvordan borgere bliver skabt, kan man identificere, hvad 

hun kalder for ”Technologies of Citizenship” (medborgerskabsteknologier), som er moderne 

samfundsstrategier, der skaber borgere, som så kan handle politisk (ibid.).  Empowerment er 

derfor en teknik eller strategi, der har til hensigt at forvandle en subjektivitet fra magtesløshed til 

aktiv medborgerskab (Dean, 2006, s. 124). Ud fra ovenstående analyser har jeg ikke et stort nok 

grundlag til at identificere specifikke medborgerskabsteknologier, men ifølge Barbara 

Cruikshanks kriterier for hvad, der kendetegner medborgerskabsstrategier, kan jeg identificere 

flere parallelle elementer, der går igen i min analyse.   

I hendes analyse af de amerikanske Community Action Programs (efterfølgende CAP), 

karakteriserer hun fire elementer, der gør sig gældende i en medborgerskabsteknologi.  

 

Det første element er en bestemt form for ekspertise, der skal gøre empowerment muligt som en 

styringsrationalitet (ibid., s. 124f).  I CAP omfattede denne ekspertise viden om fattiges 

magtesløshed for at få dem til at aktivt at deltage i deres egen flugt fra fattigdom. Den fattiges 

subjektivitet var derfor et vigtigt element (ibid.). På samme måde kan det i den svenske analyse 
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ses, at en bestemt form for ekspertise forsøges at styre den enkeltes subjektivitet. Styringens 

objekt er således borgerens egen selvforståelse, som det blev illustreret i eksemplet med den 

varme stol. Der forsøges at ledes på en partikulær sandhed, der skal skabe et aktivt subjekt og 

dermed myndiggøre det.  

Det andet element i empowerment indeholder ”en demokratisk ukontrolleret magtudøvelse” 

(ibid., s. 125). Den amerikanske regering initierede CAP med det formål at få de fattige til at 

deltage i rum, hvor magtrelationer var indlejret – således skulle de fattige være i samme 

community med samfundsforskere og bureaukrater, så fattigdommen kunne ophøre. På samme 

måde kan Jim-programmet og jämställdhetsintegrering, som den svenske regering har iværksat 

ses igennem samme optik. Programmet inkluderer offentlige myndigheder og organisationer, der 

skal deltage aktivt ud fra det konstruerede program. Programmet tilbyder ’viden’ om ligestilling 

blandt andet på hjemmesiden genus.se og jamstall.nu. Programmet sætter de, der skal ledes i 

samme ’rum’ som den etablerede viden, der skal stimulere de medvirkende myndigheder og 

organisationer.    

Det tredje element er, at de relationer, programmer skaber, er afhængig af en specifik viden om 

dem der skal mynddiggøres (ibid.). I CAP skulle man ”kende de fattige” for at regere dem, og 

man kategoriserer dem som en samlet gruppe (ibid.). De fattige blev fremstillet som et 

erkendtbart objekt, så de kunne ledes. På samme måde kan det i den svenske analyse ses, at 

mænd og (især) kvinder kategoriseres som passive og hjælpeløse, hvorfor en bestemt viden er 

skabt om subjekterne. Relationen gør det derfor legitimt at hjælpe de hjælpeløse.  

Det fjerde og sidste element omhandler empowerment-relationer som Cruikshank 

kalder ”frivillig og tvangsmæssig magtudøvelse over subjektiviteten hos dem, der skal 

myndiggøres” (ibid., s. 126). CAP forsøgte at skabe et rum, hvor det blev krævet, at de fattige 

handlede selv for, at der kunne være en effektiv styring. De fattige skulle underkaste sig CAP for 

at deres selvstyring kunne reguleres. Dermed skabte CAP en særlig form for subjektivitet, de 

fattige selv kunne danne sig i CAPs regi. Grænsen mellem subjektivitet og underkastelse blev 

altså overskredet (ibid.). Det samme element gør sig gældende med problematiseringen af 

ligestilling i offentlige myndigheder i Sverige. Jämställdhetsintegrering og Jim-programmet 

kræver at aktørerne selv handler for, at styringen kan være effektiv. Igennem programmerne kan 

aktørerne selv forme deres subjektivitet, så længe det sker inden for rammerne af programmerne.  
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CAPs formål var, at fattigdom skulle bekæmpes af de fattige selv ved at aktivere dem (ibid.). Det 

samme gør sig gældende i den svenske analyse, hvor iagttagelsen af borgeren som svag og 

hjælpeløs skaber en viden, der skal myndiggøre dem ved paradoksalt nok at tage hånd om dem.  

Det kunne være interessant videre at udforske potentielle medborgerskabsstrategier. Dog rækker 

mine analyser ikke til at drage en generel konklusion, men som ovenstående viser, kan der drages 

paralleller til Barbara Cruikshanks analyse af Community Action Programs i USA. 
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