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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken grad den norska kvinnorörelsens 

organisationer kunde få genomslag i policyprocessen kring en samlad diskrimineringslag. 

Med utgångspunkt i det statsfeministiska teoretiska perspektivet och förklaringsfaktorer från 

intresseorganisationslitteraturen, har jag undersökt detta genom att se på faktorer knutna till 

den institutionella kontexten, organisationernas egenskaper och egenskaper hos 

policyprocessen i fråga.  

 

I uppsatsen undersöker jag kvinnoorganisationernas grad av genomslag i policyprocessen 

utefter två aspekter: huruvida kvinnoorganisationernas grad av genomslag varierade mellan 

policyprocessens olika delar, och huruvida grad av genomslag varierade 

kvinnoorganisationerna sinsemellan. Bedömandet av organisationernas grad av genomslag 

gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys med inslag av preferensöverensstämmelse-

metoden [preference attainment approach] och idéanalys.  

 

Resultaten av denna studie pekar i riktning mot att kvinnoorganisationernas grad av 

genomslag i policyprocessen kring en samlad diskrimineringslag påverkas av faktorer knutna 

till den institutionella kontexten, så som regeringarnas politiska orientering och de politiska 

möjlighetsstrukturerna. Dessutom visade det sig att inflytelserika koalitionspartners i form av 

fackföreningar i högsta grad påverkade i vilken grad kvinnoorganisationerna kunde få 

genomslag i policyprocessen. När det gäller egenskaper hos kvinnoorganisationerna själva, 

var inte resultaten lika entydiga, men klart är att ekonomiska resurser är avgörande för i 

vilken grad man har möjligheten att ha fast anställda, som i sin tur kan sätta sig in i temat för 

policyprocessen i fråga och bidra med juridisk expertis. Även resurser som demokratisk och 

historisk legitimitet kan tänkas bidra till att kvinnoorganisationer kan få genomslag hos 

beslutsfattarna. Samspelet mellan kvinnoorganisationerna och beslutsfattarna påverkas också 

av aspekter som kan knytas till teorin om att detta samspel på senare år kan sägas präglas av 

marknadsfeminism snarare än statsfeminism – vilket fört med sig både möjligheter och 

utmaningar för kvinnoorganisationernas möjligheter att få genomslag för sina idéer och 

åsikter i policyprocessen som studeras och i politikutformningen i allmänhet.  
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1 Inledning  
 

När Helga Hernes introducerade begreppet ”statsfeminism” i slutet av 1980-talet, blev 

begreppet nästan synonymt med nordisk välfärdsstatspolitik, och hur den nordiska 

välfärdsstaten hade potential att bli en kvinnovänlig sådan, i och med sin öppenhet för och 

integrering av kvinnorörelsens krav (Hernes, 1987). Sedan dess har begreppet genomgått en 

omvandling, och i ett internationellt perspektiv ligger huvudfokus för den statsfeministiska 

forskningen idag snarare på de institutioner som jobbar för kvinnors rättigheter och 

jämställdhet inifrån staten, så kallade women’s policy agencies (McBride & Mazur, 2010, 

Lovenduski et al. 2005). Det kan tyckas logiskt, eftersom många av kvinnorörelsens krav och 

målsättningar, så som rätten till fri abort och föräldraledighet, de senaste decennierna i många 

länder institutionaliserats (Borchorst, 1999:168). Tendensen är därmed att dagens förståelse 

av statsfeminism fokuserar på den statliga delen av begreppet – och anses ibland synonymt 

med statlig jämställdhetspolitik (Skjeie, 2013:35). I den här uppsatsen är fokus istället på hur 

den icke-statliga delen av begreppet fungerar – mobiliseringen nedifrån via kvinnorörelsens 

organisationer.  

 

Dock är de flesta forskare på det jämställdhetspolitiska fältet överens om att den traditionella 

förståelsen av statsfeminism – mobilisering nedifrån som möter integrering ovanifrån – inte 

är en träffande beskrivning av samspelet mellan den norska staten och kvinnorörelsens 

organisationer idag (Skjeie, 2013, Halsaa, 2013, Thun, 2014). Detta är för att både sättet 

staten driver politikutformning på, och sättet kvinnorörelsen och dess organisationer 

organiserar och mobiliserar sig på, har förändrats sedan statsfeminism-begreppet 

introducerades. I ljus av detta, är jag intresserad av att undersöka hur betingelserna för 

politisk påverkan ser ut för kvinnorörelsens organisationer idag. 

 

Med utgångspunkt i det statsfeministiska teoretiska perspektivet och förklaringsfaktorer från 

intresseorganisationslitteraturen, skall jag genom en studie av kvinnoorganisationernas roll i 

policyprocessen kring en samlad diskrimineringslag undersöka just detta. Att kombinera 

insikter och förklaringsfaktorer från dessa två forskningsfält, kan argumenteras för att vara 

ändamålsenligt för att belysa i vilken grad kvinnoorganisationerna kunde få genomslag i 

policyprocessen, i egenskap av intresseorganisationer. Angående policyprocessen kring en 

samlad diskrimineringslag, kan den argumenteras för att vara ett speciellt intressant fall för 
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att undersöka förhållandet mellan kvinnorörelsens organisationer och staten, då förändringar 

av Likestillingsloven och övrig diskrimineringslagstiftning är någonting som kan tänkas angå 

ett stort antal av kvinnorörelsens organisationer.  

 

Tidigare forskning och litteratur har berört kvinnoorganisationernas roll i den norska 

politikutformningen, så som Predellis (2003) studie av de norska 

minoritetskvinnoorganisationers politiska inflytande, Predelli och Halsaas (2012) studie om 

relationerna mellan majoritets- och minoritetskvinnoorganisationer och deras genomslag i 

politikutformningen, samt Thuns (2014) studie av hur Norges statsstödsordning påverkar 

kvinnoorganisationernas möjligheter till politiskt inflytande. Debatten kring en samlad 

diskrimineringslag har också studerats: i hur stor grad aktörerna i debatten fokuserade på 

flerdimensionalitet i samband med lagförslaget (Lindholt, 2011 och Reisel, 2014), samt 

jämförelser mellan den norska debatten och policyprocessen med tillsvarande debatter och 

policyprocesser i Sverige och Danmark (Reisel, 2013). Det har också analyserats huruvida 

debatten kring en samlad diskrimineringslag kan ses som ett led i institutionaliseringen av 

intersektionalitet, alltså ett flerdimensionellt tillvägagångssätt att ta sig an anti-diskriminering 

och främjande av jämställdhet (Krizsan, Skjeie och Squires, 2012).  

 

Studier som kombinerar kvinnoorganisationernas roll i politikutformningen med den norska 

debatten och policyprocessen angående en samlad diskrimineringslag finns det dock färre av. 

Med denna uppsats vill jag därför belysa dessa två teman i kombination, och på så sätt bidra 

med nya insikter kring samspelet mellan beslutsfattare och kvinnoorganisationer i Norge 

idag.  

 

1.1 Frågeställning  

    

I betraktande av ovanstående reflektioner, är den centrala frågeställningen som kommer att 

vägleda denna uppsats som följer:  

 

1. I vilken grad kunde kvinnorörelsens organisationer få genomslag i policyprocessen 

angående en samlad diskrimineringslag? 
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Med tanke på att policyprocessen angående en samlad diskrimineringslag har ett långt 

tidsspann, och sträcker sig från 2009 till idag (2017), har jag för analytiska ändamål delat upp 

den i två delar, som är värda att jämföra och studera i närmare detalj, så långt det är möjligt. 

De två delarna i policyprocessen kan skiljas åt med hänsyn till att de regeringar som satt vid 

makten i respektive del hade olik politisk orientering, att det hölls två olika remisser, och att 

det fattades ett beslut relaterat till diskrimineringslagstiftningen i respektive del. Genom att 

jämföra dessa aspekter, är jag intresserad av att undersöka huruvida organisationernas 

möjligheter till att få genomslag varierade mellan de två delarna i policyprocessen.  

Av frågeställningen här ovan att döma, kan det verka som att jag tar för givet att 

kvinnorörelsens organisationer har helt lika preferenser när det gäller en samlad 

diskrimineringslag. Även om tidigare studier visar på att de kvinnoorganisationer som 

engagerat sig i policyprocessen i stort sett har sammanfallande preferenser på de centrala 

punkterna i lagförslaget (Reisel, 2013 och Lindholt, 2011), så varierar självfallet 

kvinnoorganisationernas preferenser angående hur man vill att diskrimineringslagstiftningen 

skall utformas. Jag är därför intresserad av att undersöka variationen av genomslag i 

förhållande till kvinnorörelsens organisationer sinsemellan, eftersom de inte kan anses vara 

en homogen samling organisationer, tvärtom – de är olika med hänsyn till både 

organisationstyp, målsättningar och preferenser gällande en samlad diskrimineringslag. Här 

är det framförallt skiljelinjerna mellan majoritets- och minoritetskvinnoorganisationer samt 

explicit feministiska/kvinnosaksorganisationer och mer moderat jämställdhetsinriktade 

sociala/humanitära kvinnoorganisationer jag är intresserad av att jämföra.  

 

Med tanke på ovanstående aspekter, har jag formulerat dessa två underfrågor till den 

övergripande frågeställningen: 

 

2. På vilket sätt varierade graden av genomslag mellan: 

- De olika delarna av processen 

- De olika organisationerna inom kvinnorörelsen, och; 

3. Hur kan denna variation förstås?  

Eftersom den primära kontaktpunkten mellan kvinnoorganisationerna och beslutsfattarna som 

analyseras är de två remisser som hölls under loppet av policyprocessen, är dataunderlaget 

för kvinnoorganisationernas uttalanden främst de remissvar som de bidrog med i respektive 

remiss. I tillägg analyseras uttalanden som gjorts av kvinnoorganisationerna på deras 
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hemsidor eller i debattinlägg i dagstidningar. Dataunderlaget för beslutsfattarnas uttalanden 

är i form av propositioner, pressmeddelanden och skrivelser [stortingsmeldinger] som kom i 

samband med och i efterkant av respektive remiss. I den första delen av policyprocessen kan 

också de förändringar (eller avsaknad av förändringar) som gjordes i 

diskrimineringslagstiftningen ses som ett dataunderlag för beslutsfattarnas preferenser och 

argumentation angående en samlad diskrimineringslag. 

För att bedöma i vilken grad kvinnorörelsens organisationer kunde få genomslag i 

policyprocessen, skall jag utföra en kvalitativ innehållsanalys av de uttalanden från de av 

kvinnorörelsens organisationer och några av de statliga aktörerna som var involverade i 

policyprocessen. Den kvalitativa innehållsanalysen är inspirerad av tillvägagångssätt hos 

preferensöverensstämmelse-metoden [preference attainment approach] (Klüver, 2013:62) och 

idéanalys (Bratberg, 2014:57), där jämförelser mellan organisationers och beslutsfattarnas 

uttalanden om en samlad diskrimineringslag, och deras respektive argumentation för det 

analyseras i närmare detalj.  

1.2 Uppsatsens struktur 
 

Strukturen för uppsatsen är som följer: 

I nästa kapitel presenterar jag det norska organisationslandskapet och 

kvinnoorganisationernas plats i det. I tillägg presenteras uppsatsens case: policyprocessen 

kring en samlad diskrimineringslag. 

Därefter skisseras det analytiska ramverket, vars ambition är att diskutera potentiella 

förklaringsfaktorer till i vilken grad kvinnoorganisationer kan få genomslag i policyprocessen 

med hjälp av teoretiska bidrag från både statsfeminism- och intresseorganisationslitteraturen. 

I slutet av detta kapitel presenteras också mer generella förväntningar till vilka mönster som 

kan tänkas identifieras i det empiriska källmaterialet, så väl som mer specifika förväntningar 

om vilka kvinnoorganisationer, och i vilken del av policyprocessen, de kunde få som mest 

genomslag.  

Efter det följer ett metodkapitel, där val av forskningsdesign, data och metod redogörs för. 

Här presenteras vilka kvinnoorganisationer som inkluderas i analysen, och hur jag tänkt när 

det gäller periodisering och analysstrategi. I detta kapitel reflekteras också över uppsatsens 
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begränsningar, och de speciella utmaningar som följer av det textanalytiska 

tillvägagångssättet.  

Uppsatsens analysdel är tvådelad, där det i kapitel 5 redogörs för kvinnoorganisationernas 

preferenser och argumentation, och i vilken grad dessa reflekteras i beslutsfattarnas 

uttalanden. I och med det besvaras de två första frågorna i frågeställningen: i vilken grad 

kvinnorörelsens organisationer kunde få genomslag i policyprocessen, och hur grad av 

genomslag varierade mellan policyprocessens delar och kvinnoorganisationerna sinsemellan. 

Det efterföljande kapitlet tar sig an den tredje frågan i frågeställningen: hur denna variation 

kan förstås. Till sist sammanfattas resultaten och diskussionen i det avslutande kapitel 7. 
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2 Bakgrund: Kvinnoorganisationerna och 

policyprocessen  
 

I det här kapitlet presenteras egenskaper hos den norska kvinnorörelsens organisationer, och 

deras plats i det norska organisationslandskapet. Det redogörs för vilken kontext de agerar i, 

hur de organiserar sig, vad de har gemensamt och hur de skiljer sig åt sinsemellan. Därefter 

presenteras händelseförloppet och nyckelhändelserna i uppsatsens case: policyprocessen 

kring en samlad diskrimineringslag.   

 

2.1 Kvinnoorganisationerna i det norska 

organisationslandskapet  

 

I Norge har det historiskt sett varit kort avstånd mellan staten, civilsamhället och invånarna – 

och intresseorganisationerna har setts som en vital och viktig del av samhället (Thun, 

2014:103). Norge är dessutom ett av världens mest genomorganiserade samhällen – att vara 

medlem i en frivillig organisation är regel snarare än undantag (Berven och Selle, 2001:10). I 

det norska organisationslandskapet har också en stor andel kvinnor varit aktiva, och närheten 

mellan stat, civilsamhälle och invånare kan vara en av anledningarna till att det för norska 

kvinnor varit lättare att påverka i politikutformningen än i många andra länder (Berven och 

Selle, 2001:11). Det norska organisationslandskapet kan beskrivas som öppet och dynamiskt, 

och den frivilliga sektorn präglas av både stor grad av ”turnover” bland organisationerna – att 

nya organisationer bildas och gamla läggs ner i rask takt, men också av kontinuitet – vissa 

organisationer har deltagit i den offentliga debatten i mer än hundra år (Wollebæk och Selle, 

2001:216). Detsamma kan sägas gälla för organisationerna som ingår i den norska 

kvinnorörelsen, och detta kan vara en av anledningarna till att som det påpekas i den norska 

offentliga utredningen Struktur for Likestilling (2011:109), inte finns någon fullständig 

översikt över kvinnoorganisationerna i Norge. Men försök på att kategorisera och kartlägga 

kvinnorörelsens organisationer har gjorts – den senaste och mest genomarbetade är 

”Organisasjonslandskapet i eit Kjønnsperspektiv” av Eggebø et al (2007). Enligt denna 

kartläggning är organisationslandskapet i ett kvinno- eller könsperspektiv komplext, och 

överlappar i stor grad med etnicitets-, nationalitets-, minoritets-, och religionsbaserad 

organisering (Eggebø et al, 2007:8). På så sätt hävdas det i denna kartläggning att det finns 
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fler än 200 organisationer som organiserar sig utifrån ett könsperspektiv (Eggebø et al, 

2007:5).  

 

Dock är skillnaden mellan Eggebø et al’s (2007) kartläggning och kartläggningen av 

kvinnoorganisationer i denna uppsats, att det i denna uppsats är en något snävare definition 

av vilka organisationer som tillhör kvinnorörelsen. Hos Eggebø et al (2007:27) fokuseras det 

på ”könspolitiska organisationer”, och därmed inkluderas i deras kartläggning också 

organisationer som arbetar med jämställdhetsfrågor, men som inte kan ses som renodlade 

kvinnoorganisationer, så som Reform – Resurssenter for Menn och Antirasistisk Senter. 

Huvudfokus i den här uppsatsen är istället kvinnoorganisationerna, och därför är det i den här 

uppsatsen är det alltså tal om färre än de 200 organisationer som kartlades av Eggebø et al 

(2007). Ett ungefärligt estimat på antal kvinnoorganisationer i Norge utefter definitionen som 

används i denna uppsats är runt 100 organisationer (baserat på information från Eggebø et al, 

2007 och Strømberg, 1984).  

 

2.1.1 Definitioner av centrala begrepp 

 

Huvudfokus i den här uppsatsen är alltså kvinnorörelsens organisationer (en term som 

används omväxlingsvis med kvinnoorganisationer), och därför definierar jag de 

organisationer som agerar utifrån den politiska kategorin ”kvinna” som tillhörande 

kvinnorörelsen (Beckwith, 2013:4). Termen kvinnorörelsens organisationer skall inte 

förväxlas med kvinnorörelsen som en bredare kategori, utan snarare representerar den de 

enskilda organisationerna tillhörande kvinnorörelsen. Organisationer som tillhör en social 

rörelse kallas gärna inom sociala rörelser-litteraturen för ”social movement organisations” 

(SMO’s), och är i princip intresseorganisationer som verkar inom kontexten för en social 

rörelse (Diani, 2012:44). Kvinnorörelsens organisationer och kvinnoorganisationer kan 

därför förstås som en variant av denna term.  

 

Det är i uppsatsen fokus på kvinnorörelsens organisationer i egenskap av 

intresseorganisationer, vars mål är att försöka influera politikutformningen. Det är nämligen 

inte en självklarhet att kvinnorörelsens organisationer har som främsta mål att göra just detta 

– istället kan många av dessa organisationers fokus lika ofta ligga på att jobba för förändring 

för människors liv i deras vardag (Halsaa, 2009:5). Men här fokuseras det på den delen av 
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organisationernas aktiviteter som ämnar utmana och påverka den offentliga politiken. För 

uppsatsens ändamål, är därför denna intresseorganisations-definition passande: ” (…) en 

samling individer eller organisationer, vanligtvis formellt organiserad, vars mål är att 

påverka den offentliga politiken” (Thomas, 2001:7–8, min översättning).  

 

Termen ”intresseorganisation” är också lämplig för denna uppsats eftersom den kan användas 

för att fånga upp en bred variation av organiserade intressen (Allern, 2010:19). 

Kvinnoorganisationerna som är involverade i policyprocessen angående en samlad 

diskrimineringslag varierar nämligen i förhållande till organisationsmodell. Hos Predelli 

(2003:15) och Halsaa (2013:59) dras en skiljelinje mellan medlemsorganisationer och 

professionellt drivna organisationer eller stiftelser. Dessa organisationsmodeller skiljer sig åt 

när det kommer till medlemsrekrytering, resurssituation och hur frekvent man har kontakt 

med myndigheter (Halsaa, 2013:59). Medan medlemsorganisationerna för det mesta har 

demokratisk uppbyggnad och närhet till gräsrötterna, har de professionella organisationerna 

ett mer uttalat fokus på att genom sin kompetens på speciella områden påverka i 

politikutformningen (Thun, 2014:108).  

 

Ett centralt tema i uppsatsen och en av ingredienserna i frågeställningen handlar om att se på 

vilka av kvinnorörelsens organisationer som haft en framträdande roll i policyprocessen 

angående en samlad diskrimineringslag. Att inkludera alla organisationer som agerar utifrån 

den politiska kategorin ”kvinna” var därför ett medvetet val för att kunna hålla definitionen 

på en kvinnoorganisation så öppen och inkluderande som möjligt. I det nästföljande avsnittet 

skall det redogöras för i mer detalj vilka slags kvinnoorganisationer som inkluderas i 

analysen, och vilka slags kvinnoorganisationer som är av särskilt intresse när det kommer till 

jämförelse.  

 

2.1.2 Mångfalden bland kvinnorörelsens organisationer 

 

Det är vanskligt att placera kvinnoorganisationerna i kategorier, då många av deras 

verksamheter inte bara överlappar med andra underlag för organisering, utan att de också kan 

ha många mål med sin verksamhet (Eggebø et al, 2007:8). Trots detta, är det för analysens 

ändamål användbart att identifiera kategorier och olika typer av kvinnoorganisationer. I 

tillägg till den bredare skiljelinjen mellan medlemsorganisationer och professionella 
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organisationer/stiftelser som redogjordes för här ovan, kommer två andra skiljelinjer vara 

analytiskt intressanta i förhållande till grad av genomslag i den här uppsatsen: för det första, 

skiljelinjen mellan explicit feministiska kvinnoorganisationer, i den norska kontexten kallade 

”kvinnesaksorganisasjoner”, och kvinnoorganisationer med mer av en moderat 

jämställdhetsframtoning, oftast kallade sociala/humanitära kvinnoorganisationer. Den andra 

skiljelinjen är den mellan majoritets- och minoritetskvinnoorganisationer. Mer om dessa två 

skiljelinjer redogörs för här nedan. 

 

2.1.3 Feministiska och sociala/humanitära kvinnoorganisationer 

 

En skiljelinje som kan identifieras i den norska kvinnorörelsen är den mellan de som 

identifierar sig själva och sina mål som feministiska, och de kvinnoorganisationer som har 

organiserat sig utefter en mer traditionell kvinnoroll (Skjeie, 1982:75). Historiskt sett har 

förstnämnda organisationer, exempelvis Norsk Kvinnesaksforening och Kvinnefronten, 

fokuserat sitt arbete på jämställdhet i arbetslivet. Feministiska kvinnoorganisationer är 

organisationer som ”är bildade i klar opposition till manssamhället” (Halsaa, 2013:54, min 

översättning). Det är alltså tal om kvinnoorganisationer som ”explicit åsyftar en förändring av 

maktrelationerna eller arbetsfördelningen mellan könen” (Bergman, 1999:95).  

 

Sociala/humanitära kvinnoorganisationer, som till exempel Norges Kvinne- og 

Familieforbund och Norske Kvinners Sanitetsforening, har istället traditionellt sett riktat sitt 

fokus på hälso- och familjeorienterade frågor (Bjarnar, 2001:69). Dessa organisationer kan 

ses som välfärdsleverantörer, och är i tillägg aktiva i den offentliga debatten (ibid.).  

 

2.1.4 Majoritets- och minoritetskvinnoorganisationer 

 

I tillägg till de kategorier av kvinnoorganisationer som presenterats här ovan, definieras oftast 

majoritets- och minoritetskvinnoorganisationer som två distinkta sorters 

kvinnoorganisationer. Detta beror på att i kvinnorörelser runtom i världen, har kvinnor som 

hör till den etniska majoriteten och kvinnor som hör till etniska minoritetsgrupper i stort sett 

organiserat sig i separata grupper (Thun, 2014:259, Predelli & Halsaa, 2012:2). Den största 

anledningen till detta är att kvinnor som tillhört etniska minoriteter ofta sett sina behov och 

utmaningar ignorerade av majoritetsorganisationerna, och därför känt behovet att bilda egna 
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organisationer som fokuserar på den speciella skärningspunkten mellan etnicitet och kvinnors 

rättigheter (Predelli & Halsaa, ibid.). I denna uppsats används därför dessa termer för att 

belysa att precis som i andra kvinnorörelser runtom i världen, så består också den norska 

kvinnorörelsen av kvinnor med olika bakgrund och olika perspektiv.  

 

Det är värt att nämna att i Predelli och Halsaas (2012) studie av relationer mellan majoritets- 

och minoritetskvinnoorganisationer, så får minoritetsorganisationernas centrala frågor alltmer 

uppmärksamhet från majoritetsorganisationerna. Dessutom låter sig det norska 

kvinnoorganisationslandskapet inte delas upp så lätt mellan majoritets- och 

minoritetskvinnoorganisationer, då många av kvinnoorganisationerna har som målsättning att 

vara representanter för en mångfald av kvinnliga identiteter (Eggebø et al, 2007:7). Men trots 

detta, går det att argumentera för att har vi fortfarande att göra med en kvinnorörelse som har 

en uppdelning mellan dessa två kategorier, vilket gör axeln majoritets-

minoritetskvinnoorganisationer relevant att belysa (Bråten och Thun, 2013:20).  

 

Med en översikt över kvinnoorganisationerna, deras organisationsmodeller och mål med sin 

verksamhet på plats, är det nu dags att presentera caset för uppsatsen: policyprocessen kring 

en samlad diskrimineringslag.  

 

2.2 Policyprocessen kring en samlad diskrimineringslag 

 

”Arbeidet med Likestillingsloven startet tidlig på 1970-tallet. Loven ble vedtatt i 1978. 

Loven ble til etter en lengre tautrekking mellom kvinnebevegelsen, de politiske partiene 

og partene i arbeidslivet. Striden sto i hovedsak om lovens formål var likestilling eller 

forbud mot kvinnediskriminering, om den særlig skulle fremme kvinners stilling eller 

være kjønnsnøytral, om positiv særbehandling som virkemiddel og lovens forhold til 

partene i arbeidslivet.”  

 

Utdrag från Likestilling kommer ikke av seg selv - Meld. St. 44, 2012–2013:17 

 

Som illustreras i utdraget här ovan, var den första norska Likestillingsloven som antogs 1978 

ett resultat av en policyprocess som varade i flera år, med delar av kvinnorörelsen, de 

politiska partierna och arbetslivets organisationer som centrala aktörer (Lønnå, 1996:260). 
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Idag, nästan 40 år senare, är stridsteman som diskuterades i samband med utformningen av 

Likestillingsloven 1978 fortfarande aktuella. I skrivande stund pågår en policyprocess där 

Solberg-regeringen föreslagit att ersätta Likestillingsloven, Diskrimineringsloven om 

etnisitet, Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven och Diskrimineringsloven om seksuell 

orientering med en samlad diskrimineringslag1, som alltså skulle komma att inkludera alla 

dessa lagar, och även omfatta fler diskrimineringsunderlag: omsorgsuppgifter samt graviditet 

och föräldraledighet (Prop. 81 L, 2016/2017:17).2 Liksom på 1970-talet diskuteras det också i 

denna policyprocess om lagen primärt skall motverka diskriminering eller främja 

jämställdhet, om lagens ändamål skall vara könsneutralt eller särskilt främja kvinnors 

ställning, på vilket sätt positiv särbehandling skall kunna användas och i vilken grad 

arbetslivets parter skall vara berörda av lagen.   

 

De senaste åren, i takt med att nya diskrimineringslagar tillkommit i Norge, har begreppet 

jämställdhet i ökande grad börjat förknippas med inte bara diskriminering på basis av kön 

men också med andra sorters olikhetsformer (Reisel, 2013:89). Det talas därför om vikten av 

att behandla diskriminering som ett flerdimensionellt fenomen – där en person kan bli 

diskriminerad inte bara på basis av en utan flera, korsande identiteter. Perspektivet som 

belyser hur diskriminering och förtryck samverkar brukar kallas intersektionalitet – ett 

begrepp vars namn är en metafor som kan liknas vid en vägkorsning av identiteter (Yuval-

Davis, 2005:23). Upphovskvinnan till intersektionalitetsbegreppet, Kimberlé Crenshaw, 

exemplifierade detta genom att beskriva hur svarta kvinnor i USA var utsatta för en 

flerdimensionell diskriminering, på basis av att de inte bara var kvinnor, utan också svarta 

(ibid.). Dock fanns det inte några juridiska verktyg för att bekämpa denna sortens 

flerdimensionella diskriminering. Begreppet intersektionalitet har sedan dess ökande 

popularitet i början av 2000-talet blivit använt av forskare som en metodologisk tumregel: ett 

begrepp som används för att ifrågasätta på förhandbestämda kategorier, så som kön, ras och 

sexualitet (Berg et al, 2010:28). Samtidigt kan en intersektionell analys innebära att erkänna 

stabiliteten i dessa kategorier, och användas för att analysera varför kategorierna uppkommit 

från första början (ibid.). Inom den juridiska sfären har intersektionalitetsbegreppet använts 

för att belysa hur diskriminering kan vara någonting flerdimensionellt, och har i ganska snabb 

                                                        
1 Trots att ändamålet med lagen är anti-diskriminering, kallas den formellt ”diskrimineringsloven” 

(Remissbrev, 2015). Därför omtalar jag den i denna uppsats som ”en samlad diskrimineringslag” eller 

”diskrimineringslagen”. 
2 Hädanefter refereras propositionerna i uppsatsen till som enbart Prop. 81 L och Prop. 88 L. 
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takt institutionaliserats och inkorporerats i en del lagtexter runtom i världen, framförallt i 

Europa (Krizsan, Skjeie och Squires, 2012:3).  

 

Norge har idag lagar mot diskriminering på basis av kön, etnicitet, nationellt ursprung, 

hudfärg, härkomst, språk, religion, livssyn, politisk åsikt, medlemskap i fackförening, sexuell 

orientering, funktionshinder och ålder (Reisel, 2013:90). Dock har dessa olika underlag för 

diskriminering olika starkt värn i lagstiftningen, av både historiska och politiska skäl (ibid.). 

2007 tillsattes Diskrimineringskommittén [Diskrimineringsutvalget], som skulle undersöka 

huruvida man skulle kunna harmonisera diskrimineringslagstiftningen för att få ett mer 

helhetligt och förstärkt skydd mot diskriminering (NOU, 2009: 14:21). 2009 utkom 

Diskrimineringskommitténs slutgiltiga rapport i form av ett lagförslag på en helhetlig 

diskrimineringslag, där ändamålet med en sådan lag beskrevs så här:  

 

”Utvalget foreslår at lovens formål skal være å fremme likestilling uavhengig av kjønn, 

graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell 

orientering, religion, livssyn, politisk syn, alder eller andre liknende vesentlige forhold ved 

en person. Med likestilling menes likeverd, like muligheter og rettigheter samt tilgjengelighet 

og tilrettelegging.” (NOU, 2009: 14) 

 

Ändamålet med en samlad diskrimineringslag var alltså att främja jämställdhet och ett mer 

effektivt skydd mot diskriminering. Det visade sig dock att Diskrimineringskommitténs 

lagförslag inte var helt okontroversiellt, då lagförslaget i den efterföljande remissen mötte 

motstånd från både några av de största fackföreningarna så som Landsorganisasjonen i Norge 

(LO) och en del tongivande organisationer inom kvinnorörelsen (Lindholt, 2011:69). Ett av 

de främsta argumenten som riktades mot lagförslaget var att eftersom kvinnor i olikhet till de 

andra diskrimineringsunderlagen inte utgör en minoritet, utan halvparten av befolkningen, 

kräver detta egna rättsliga åtgärder som inte kan likställas med de andra 

diskrimineringsunderlagen (ibid.). För att ta hänsyn till detta önskade man därför att 

Likestillingsloven skulle behållas som en separat lag.  

 

2011 kom ett pressmeddelande där dåvarande minister för Barne- och 

Likestillingsdepartementet, Audun Lysbakken, uttalade sig på linje med LO och de 

kvinnoorganisationer som varit emot lagförslaget – Likestillingsloven borde behålla sin 

särställning, eftersom en samlad diskrimineringslag kunde försvaga diskrimineringsvärnet för 
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kvinnor (Pressmeddelande, 02.09.2011). Det meddelades istället att en ny lag som skulle ge 

diskrimineringsvärn till underlaget för sexuell orientering skulle sättas i verket, samt att det 

siktades till ett ”robust och harmoniserat diskrimineringsvärn genom egna lagar för de olika 

diskrimineringsunderlagen precis som idag.” (Pressmeddelande, 02.09.2011, min 

översättning). Stoltenberg II-regeringen beslutade därmed att det inte skulle bli en samlad 

diskrimineringslag - trots att en majoritet av remissinstanserna hade önskat detta (Lindholt, 

2011:67). 

 

Detta var dock inte slutet för policyprocessen, utan istället återupptogs den igen 2013. Kort 

efter regeringsskiftet 2013 meddelade Solveig Horne, den nytillträdda ministern för Barne- 

og Likestillingsdepartementet, att Solberg-regeringen skulle återuppta processen för att få i 

stånd en samlad diskrimineringslag (Pressmeddelande, 19.12.2013). 2015 utkom ett 

lagförslag till en samlad diskrimineringslag från Barne- og Likestillingsdepartementet, i 

mångt och mycket baserat på Diskrimineringskommitténs lagförslag, men med en del 

ändringar och nytillkomna punkter. Det initierades därefter en ny remiss angående en samlad 

diskrimineringslag (Remissbrev, 2015).3 I efterkant av remissen 2015, utkom 2017 en 

proposition över en samlad diskrimineringslag från Solberg-regeringen. En översikt över 

nyckelhändelserna i policyprocessen kan beskådas i tidslinjen på nästa sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Jag har här valt att översätta ”høringsnotat” till remissbrev. 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1. Tidslinje över nyckelhändelser i policyprocessen 

 

 

Sammanfattningsvis, har målet med detta kapitel varit att belysa kvinnorörelsens 

organisationers olika egenskaper, kontexten de verkar i och uppsatsens case: policyprocessen 

kring en samlad diskrimineringslag. Härnäst skall jag, med basis i den teoretiska litteraturen 

som berör både statsfeminism och intresseorganisationer, skissera ett analytiskt ramverk som 

kommer att vägleda arbetet med att försöka ta reda på i vilken grad kvinnoorganisationerna 

kunde få genomslag i policyprocessen kring en samlad diskrimineringslag. 
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3 Analytiskt ramverk  
 

3.1 Inledning 

 

“The record is clear: In Western postindustrial democracies, women’s movements have had 

remarkable success in achieving procedural access and policy response since the 1960’s. 

However, contrary to social movement theories as well as the state feminism framework 

propositions, there is no one recipe for success – not resource mobilization, not political 

opportunity structure, not support of the Left, and not alliances with women’s policy agencies 

inside the state.” (McBride och Mazur, 2010:241) 

 

Som citatet från den komparativa, statsfeministiska studien av McBride och Mazur (2010) 

poängterar, så är det många faktorer som kan tänkas påverka i vilken grad kvinnorörelsen och 

dess organisationer kan förväntas influera utfallet av en policyprocess. I det här kapitlet 

kommer jag att redogöra för hur genomslag som begrepp står centralt i uppsatsen – och hur 

detta begrepp förstås inom ramen för uppsatsens tema. Det kommer också att redogöras för 

hur samspelet mellan staten och kvinnorörelsens organisationer har utvecklats de senaste 

decennierna, och vad detta har för implikationer för det som uppsatsens frågeställning 

handlar om: i vilken grad den norska kvinnorörelsens organisationer kunde få genomslag för 

sina åsikter i policyprocessen angående en samlad diskrimineringslag.  

 

Eftersom det i denna uppsats fokuseras på kvinnorörelsens organisationer i egenskap av 

intresseorganisationer, kommer även teoretiska perspektiv från 

intresseorganisationslitteraturen och litteraturen som berör sociala rörelser att presenteras och 

diskuteras för att bringa klarhet i vilka faktorer som är avgörande när det kommer till i vilken 

grad kvinnorörelsens organisationer kunde få genomslag i policyprocessen. Dessa 

förklaringsfaktorer kan ses i ljus av statsfeminismens utveckling, och de förändrade 

premisser för kvinnorörelsens organisationers möjligheter till genomslag som detta har fört 

med sig. Målet för det här kapitlet är därmed att kombinera och integrera insikter från både 

intresseorganisations- och den jämställdhetspolitiska litteraturen på ett fruktbart sätt. 
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3.2 Genomslag – en aspekt av inflytande  

 

I den här uppsatsen används termen genomslag för att beskriva huruvida 

kvinnoorganisationerna lyckats få gehör för sina idéer och åsikter. I detta avsnitt beskrivs 

varför just denna term används, och på vilket sätt genomslag är en aspekt av det bredare 

inflytande-begreppet. 

 

Ett vanligt sätt att undersöka intresseorganisationers inflytande är att undersöka huruvida 

intresseorganisationernas preferenser och målsättningar reflekteras i utfallet av en 

policyprocess, eller beslutsfattarnas formuleringar under loppet av en policyprocess (Klüver, 

2013, Mahoney, 2007, Dür, 2008). Detta sätt att undersöka intresseorganisationers inflytande 

brukar kallas preferensöverensstämmelse-metoden [preference attainment approach] (Klüver, 

2013), och en variant av denna analysmetod kommer att användas i denna uppsats. Mer om 

vad denna analysmetod innebär kommer att diskuteras mer utförligt i metodkapitlet, så för 

stunden räcker det med att konstatera i denna uppsats, förstås inflytande som 

preferensöverensstämmelse, också kallat lobbyframgång [lobbying success] (Mahoney, 2007, 

Klüver, 2013). Intresseorganisationers inflytande definieras därmed som 

”intresseorganisationers förmåga att forma politiska beslut så att de i så stor grad som möjligt 

stämmer överens med sina preferenser” (Klüver, 2013:7, min översättning).  

 

Trots att denna definition kan verka klar och tydlig nog, är det ändå en del metodologiska 

svårigheter knutna till att undersöka och bedöma grad av inflytande utefter 

preferensöverensstämmelse. Problemet ligger i att även om preferenserna till 

intresseorganisationerna skulle överensstämma perfekt med preferenser till beslutsfattarna 

under loppet av eller i utfallet av en policyprocess, betyder inte detta nödvändigtvis att det är 

just intresseorganisationerna som utövat inflytande (Klüver, 2013:7). Det kan istället vara så 

att intresseorganisationerna uppnått sina mål och fått gehör för sina åsikter eftersom andra 

aktörer inblandade i policyprocessen haft samma mål, eller att vissa aspekter i den 

institutionella kontexten förändrats (Klüver, 2013:8). Enligt Dür (2008:561), är det 

framförallt tre distinkta problem som kännetecknar bedömandet av en intresseorganisations 

inflytande: att det finns många kanaler för inflytande, förekomsten av lobbygrupper med 

andra motiv, som därmed kan tänkas motarbeta den aktuella intresseorganisationen, samt det 

faktum att inflytande kan utövas på olika sätt under olika delar av policyprocessen.  
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Hur man tar hänsyn till dessa aspekter, och isolerar intresseorganisationers inflytande från 

externa händelser eller andra aktörers inflytande, är alltså en central utmaning när det gäller 

bedömningen av i vilken grad intresseorganisationer utövat inflytande i en policyprocess. Att 

anta denna utmaning, och isolera intresseorganisationers inflytande från externa effekter för 

att få fatt på ett kausalt sammanhang, ligger dock inte inom ramarna för den här uppsatsen. 

Istället skall jag, likt många andra forskare på intresseorganisationsfältet gjort, plocka isär det 

komplexa inflytande-begreppet och undersöka en enskild aspekt av det. Detta har gjorts 

genom att undersöka till exempel intresseorganisationers tillträde till beslutsfattandeprocesser 

(Uhrwing, 2001), vilka strategier organisationerna använder sig av (Binderkrantz och Krøyer, 

2012) eller intresseorganisationernas upplevda inflytande (Predelli & Halsaa, 2012). 

 

I det här fallet, är det som nämnt här ovan preferensöverensstämmelse-aspekten som är under 

lupp: att helt enkelt undersöka i vilken grad kvinnorörelsens organisationers preferenser 

reflekteras i Stoltenberg II- och Solberg-regeringens respektive formuleringar och beslut 

angående en samlad diskrimineringslag. Därmed skulle det kunna argumenteras för att 

’impact’-begreppet som återfinns främst i litteraturen som berör sociala rörelser (till exempel 

hos Dahlerup, 1998), skulle vara en mer passande term för att undersöka 

preferensöverensstämmelse inom ramarna för uppsatsen. ’Impact’ är en svåröversatt term, 

men en kandidat till motsvarande begrepp skulle kunna vara ’genomslag’. Trots att detta 

begrepp främst används när man studerar sociala rörelser i sin helhet och deras påverkan i 

politiken, så finner jag det användbart att operationalisera lobbyframgång till detta bredare 

begrepp. Målet för uppsatsen är därmed inte att ge en fullständig bedömning av 

organisationernas inflytande, utan istället finna indikationer och identifiera bredare mönster 

angående vilket genomslag organisationerna haft hos beslutsfattarna, och vilka särskilda 

kvinnoorganisationer respektive regering kan ha lyssnat på eller influerats av. 

 

I de nästföljande avsnitten presenteras förklaringsfaktorer eller variabler som kan tänkas 

påverka intresseorganisationers grad av genomslag från både statsfeminisms- och 

intresseorganisationslitteraturen. Det skall dock nämnas att eftersom det rör sig om många 

olika variabler som kan tänkas påverka kvinnoorganisationernas grad av genomslag i 

policyprocessen, och förhållandevis få enheter, är inte syftet med detta analytiska ramverk att 

presentera hypoteser, som sedan kan testas. Istället är tanken att med hjälp av bidrag från de 
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två forskningsfälten systematisera analysen och identifiera ett bredare mönster i det 

föreliggande dataunderlaget. 

 

3.3 Från statsfeminism till marknadsfeminism?  

 

I forskningsartikeln ”From state feminism to market feminism?” konstaterar Kantola & 

Squires (2012:382) att de grundförutsättningar som det klassiska statsfeministiska 

perspektivet bygger på; den modernistiska, byråkratiska staten, och en nationellt förankrad, 

sammanhållen kvinnorörelse – inte längre är aktuella. Istället har sättet staten bedriver politik 

på, och kvinnorörelsens mobiliserings- och organiseringsmönster, påverkats av nyliberala 

strömningar och styrningsformer – med en orientering mot marknadsstyrning (ibid.). Därmed 

hävdar de att samspelet mellan staten och kvinnorörelsens organisationer i dagens läge 

präglas av marknadsfeminism snarare än statsfeminism (Kantola & Squires 2012:383).  

 

Dessa nya styrningsformer, präglade av New Public Management (NPM)-reformer och ett 

marknadsorienterat styrningssätt, har också gjort sitt intåg i Norge, om än i en modifierad 

form (Christensen, 2003). Detta har liksom i många andra länder lett till att distinktionen 

mellan den offentliga och den privata sektorn suddats ut (Kantola & Squires, 2012:387). På 

så sätt har staten fått ett större behov av att avlasta delar av ansvaret för vad som brukade 

vara statliga uppgifter på antingen marknaden eller civilsamhället (Banaszak et al, 2003:6). 

Detta leder i sin tur till en ny roll för civilsamhällets aktörer i beslutsfattandeprocesser, vars 

expertis i form av juridisk kompetens eller liknande efterfrågas i allt större grad (ibid.).  

 

Oavsett om man skall kalla dagens samspel mellan statens institutioner och kvinnorörelsens 

organisationer för marknadsfeminism eller ej – står det klart att premisserna för samspelet 

mellan staten och organisationerna har förändrats. Samspelet mellan staten och 

kvinnorörelsens organisationer präglas av att staten anammat NPM-inspirerade 

styrningsformer, och på så sätt fått i gensvar en ökande grad av professionalisering och 

transnationalisering hos organisationerna. Detta erbjuder både möjligheter och utmaningar 

för kvinnorörelsen. Mer exakt vad dessa möjligheter och utmaningar består i, skall redogöras 

för i de kommande avsnitten. Inspirerad av bidrag i intresseorganisationslitteraturen som 

fokuserar på intresseorganisationers inflytande eller genomslag i politiska beslutsprocesser, 

(Dür & de Biévre, 2007, Mahoney, 2007, Klüver 2013) har jag funnit det användbart att dela 
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upp dessa potentiella förklaringsfaktorer i tre analytiska nivåer: den institutionella kontexten, 

organisationernas egenskaper samt policyprocessens egenskaper. Dessa förklaringsfaktorer 

kan ses i samband med de förändrade premisserna för samspelet mellan statens institutioner 

och kvinnoorganisationerna – och huruvida detta samspel nu präglas av marknadsfeminism 

snarare än statsfeminism. 

 

3.4 Den institutionella kontexten  

 

Den institutionella kontexten syftar i det här fallet på hur statens tillrättaläggande för inspel i 

politikutformningen påverkar intresseorganisationers möjligheter för inflytande (Dür & de 

Bièvre, 2007:3). Detta sätt att beskriva den institutionella kontexten som 

intresseorganisationer verkar inom, brukar beskrivas med termen politiska 

möjlighetsstrukturer (Tarrow, 2011:32). Dessa kan delas upp i institutionella och diskursiva 

möjlighetsstrukturer, där det förstnämnda syftar på hur lätt eller svårt det är att få tillgång till 

beslutsprocesser, och om staten erbjuder finansiellt stöd eller formella mötesplatser (Halsaa, 

2013:60). Det sistnämnda syftar på i vilken grad politiker anser intresseorganisationer vara 

legitima aktörer i politikutformningen (Halsaa, 2013:61).   

 

När det gäller de institutionella möjlighetsstrukturerna, och tillgängligheten till 

beslutsprocesser, anses Norges politiska system vara relativt lättillgängligt och transparent 

sett ifrån ett globalt perspektiv (Thun, 2014:101). Gällande civilsamhällets roll, så tyder 

Norges institutionella utformning på att även om korporatistiska strukturer har försvagats de 

senaste decennierna, så har traditionen av korporatism gjort att relationerna mellan staten och 

intresseorganisationerna fortfarande visar på en viss regelbundenhet (Allern, 2010:122). I ljus 

av detta, skulle man kunna tänka sig att kvinnorörelsens organisationer som verkar inom det 

norska politiska systemet inte har det alltför svårt att få en plats vid förhandlingsbordet när 

politiken utformas. Men detta är dock en förenklad bild – istället kan det vara så att de 

specifika politiska möjlighetsstrukturerna i det norska politiska systemet öppnar dörren för 

vissa slags kvinnoorganisationer, men stänger dörren för andra.  

 

Detta kan exemplifieras med hur statsstödet till kvinnorörelsens organisationer är utformat 

idag. Detta är av stor betydelse för kvinnoorganisationerna, då det är de allra flesta av 

kvinnoorganisationernas primära inkomstkälla (Thun, 2014). Mer om statsstödets betydelse 
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och utformning för kvinnorörelsens organisationers möjligheter till att få genomslag skall 

redogöras för i närmare detalj här nedan. 

 

3.4.1 Statsstödets utformning  

 

Oavsett om organisationerna är medlemsbaserade eller stiftelser, små eller stora, så är de 

beroende av finansiering från staten för att överleva och för att kunna delta i 

politikutformningen (Thun, 2014). Statsstödet till kvinnorörelsens organisationer har varit en 

omdebatterad fråga sedan 1981, då denna ordning tog sin början, och idén var och är att 

statsstödet skall tillrättalägga för och uppmuntra den mobilisering från gräsrötterna som är en 

så viktig del av statsfeminismen som teori och praxis (Halsaa, 2013:71). Dagens 

statsstödsstruktur kan inte sägas uppmuntra till detta i lika stor utsträckning – istället präglas 

det finansiella stödet till kvinnorörelsens organisationer av korttidsprojekt, främst på statens 

premisser (NOU, 2011: 18). Detta leder också till en större konkurrens om de statliga medlen 

organisationerna sinsemellan (Thun, 2014:109). Detta är också någonting som nämns i 

Predellis studie: 

 

”Når offentlige midler er begrenset, og mye lyses ut som prosjektmidler, blir organisasjonene 

oppfordret til å konkurrere med hverandre.” (Predelli, 2003:148) 

 

Dessutom kan det hävdas att statsstödsordningen i sin nuvarande form favoriserar de större 

organisationerna, då de formella kriterierna för att få statsstöd baserar sig på att 

organisationen har minst 50 medlemmar (Bufdir.no, 2017). Ju fler medlemmar 

organisationen har, desto mer ekonomiskt stöd från staten kan den få (ibid.). Detta försvårar 

för nyetablerade och mindre organisationer att engagera sig i politiska frågor, då deras 

främsta prioritet istället blir att överleva (Thun, 2014:109). Men det drabbar också en hel del 

av de sedan länge etablerade kvinnoorganisationerna, då många av dessa organisationer 

upplevt nedgång i medlemsantal de senaste decennierna (Halsaa, 2013).  

 

Att den nuvarande statsstödstrukturen till kvinnorörelsens organisationer baserar sig främst 

på korttidsprojekt och ad hoc-finansiering hänger också ihop med något som skulle kunna 

sägas vara ett annat marknadsfeministiskt element - att det helst skall vara mätbara resultat 

och konkreta prospekt av vad organisationerna har uppnått med det finansiella stödet (Thun, 



 21 

2014:109). Det kan helt enkelt tänkas vara lättare att redogöra för vad man åstadkommit i ett 

ad hoc- eller korttidsprojekt, än att redogöra för hur man bidragit mer allmänt till 

civilsamhället och politikutformningen genom ett mer kontinuerligt finansiellt stöd.  

 

3.4.2 En tvådelad möjlighetsstruktur 

 

Hur de politiska möjlighetsstrukturerna i det norska politiska systemet öppnar dörren för 

vissa intresseorganisationer, men stänger dörren för andra, kan också exemplifieras genom att 

se på de diskursiva möjlighetsstrukturerna – vilka intresseorganisationer som anses som 

legitima politiska aktörer. Här har det på det jämställdhetspolitiska forskningsfältet länge 

talats om en tvådelad möjlighetsstruktur (Skjeie & Teigen, 2007). Detta innebär att den 

jämställdhetspolitiska debatten är uppdelad i två sfärer – i den ena diskuteras ”vanlig” 

jämställdhetspolitik som berör majoritetsbefolkningen, och i den andra jämställdhetspolitiska 

teman som är relaterad till invandrarbefolkningen eller minoriteter. Ett begrepp som kommit 

att användas kring de minoritetsrelaterade teman som förknippas med detta är 

”kriselikestilling” – ”krisrelaterade” teman så som hedersvåld och tvångsäktenskap (Skjeie 

och Teigen, 2007, Siim och Skjeie, 2008). Dessa ”krisrelaterade” minoritetsspecifika 

frågeställningar behandlas vanligtvis lösrivna från den bredare jämställdhetspolitiska agendan 

(Eggebø och Teigen, 2009:330).  

 

Detta påverkar därmed vilka aktörer och organisationer som anses som legitima politiska 

aktörer i dessa två sfärer. I Predellis studie av minoritetskvinnoorganisationers politiska 

inflytande i norsk politik, konstaterades det också att även om dessa organisationer blev 

tillfrågade att bidra med inspel i politikutformning, så gällde det framförallt i frågor som 

ansågs vara av särskilt intresse för dem, och inte i den mer allmänna jämställdhetspolitiken 

(Predelli, 2003:97). På ett liknande sätt förväntas inte majoritetskvinnoorganisationerna 

engagera sig i jämställdhetspolitiska debatter där minoritetskvinnors problemställningar står i 

fokus (Predelli och Halsaa, 2012:203). En arena där den tvådelade möjlighetsstrukturen blir 

extra tydlig är i remisserna, som är den kontaktpunkt och kanal för kvinnoorganisationernas 

inspel angående en samlad diskrimineringslag som står i fokus i den här uppsatsen. 
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3.4.3 Formella och informella kanaler för genomslag 

 

Remissen som hålls i anslutning till politiska beslut är en av de centrala formella arenorna för 

samspel mellan stat och intresseorganisationer, och är givande att studera om man önskar att 

se vilka intressen som representeras i politikutformningen (Eggebø et al, 2007:15). Idén är 

alltså att innan ett politiskt beslut träffas, skall de berörda parterna ha fått möjlighet att säga 

sitt i saken, antingen som inbjuden, eller genom att kommentera självständigt, utan någon 

formell inbjudan (Uhrwing, 2001:74).  

 

Trots att många av kvinnorörelsens organisationer anser remissvar vara någonting värt att 

spendera tid på för att kunna medverka i politikutformningen (Predelli & Halsaa, 2012:202), 

har remissrundans trovärdighet som demokratisk arena och tillträdespunkt för just genomslag 

för intresseorganisationer ändå ifrågasatts av både deltagare i remisserna och forskare på 

området. Det har pekats på skillnaden i förhållande till i vilken grad beslutsfattarna anser ens 

remissvar vara värt att ta i beaktning, beroende på om organisationen i fråga är inbjuden som 

berörd part, eller har kommenterat självständigt, utan inbjudan (Uhrwing, 2001, Skjeie, 

1982). Även om remissen som formell kanal är öppen för alla som är intresserade att bidra 

med sin åsikt, är det att bli inbjuden att bli formellt accepterad som en legitim aktör i 

policyprocessen (Skjeie, 1982:75).  

 

Betydelsen av andra, mer informella strategier för att påverka politiken understryks också i 

Predellis (2003) studie av minoritetskvinnors politiska inflytande i norsk politik. Här 

poängteras att eftersom kvinnoorganisationerna har få formella möjligheter till politiskt 

inflytande, är det först och främst informella former för kontakter som ger möjligheter till 

inflytande (Predelli, 2003:120). En av konklusionerna i Predellis studie var att kontakten 

mellan beslutsfattare och minoritetskvinnoorganisationer eller minoritetskvinnor präglas av 

två aspekter: den är saksorienterad, och den är informell till sin natur (Predelli, 2003: 

138,140). När det gäller det förstnämnda, så är det förbundet med kriselikestillingsbegreppet 

som redogjordes för här ovan– när staten identifierar teman som de anser viktiga, exempelvis 

att stoppa hedersvåldet, ses minoritetskvinnoorganisationerna som relevanta i att bistå staten 

med information eller resurser i detta (Predelli, 2003:138). Gällande det sistnämnda, försöker 

minoritetskvinnoorganisationerna få genomslag för sina idéer och kampsaker genom 
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personliga möten med politiker ”över en kopp kaffe” eller genom telefonsamtal (Predelli, 

2003:140).  

 

Som nämnt ovan, så utkristalliserar sig den tvådelade möjlighetsstrukturen för majoritets- och 

minoritetskvinnoorganisationerna i remisserna, framförallt med tanke på vilka organisationer 

som bjuds in till att kommentera på vilka politiska frågor (Skjeie and Teigen, 2007, Eggebø 

et al, 2007). Tidigare analyser av remissers inbjudningsmönster indikerar att myndigheterna 

verkar se en skillnad å ena sidan mellan politiska frågor förbundna med ”vanlig” 

jämställdhet, och å andra sidan politiska frågor förbundna med ”kriselikestilling”, eller 

minoritets- och invandringspolitik (Predelli och Halsaa, 2012:216). Så, även om dörren är till 

synes öppen för kvinnorörelsens organisationer via formella kanaler så som remissrundorna, 

är det skillnad mellan det symboliska och meningsfulla tillträdet. Många organisationer, och 

framförallt minoritetskvinnoorganisationerna, lägger större vikt vid de informella kanalerna 

som ett mer meningsfullt tillträde till politikutformningen.  

 

3.4.4 Regeringarnas politiska orientering 

 

Någonting i den institutionella kontexten som varierar under loppet av policyprocessen som 

studeras är den sittande regeringens politiska orientering – i den första delen av 

policyprocessen satt den vänsterorienterade Stoltenberg II-regeringen vid makten, medan den 

högerorienterade Solberg-regeringen styrde i den andra delen. Centrala komparativa studier 

av närvaron av statsfeminism nämner ”en vänsterorienterad regering vid makten” som en 

avgörande faktor för att kvinnorörelsens organisationer skall få genomslag i policyprocesser i 

så stor grad som möjligt (Lovenduski et al, 2005, McBride & Mazur, 2010). Den första delen 

av policyprocessen, med den vänsterorienterade Stoltenberg II-regeringen vid makten, borde 

då ha varit mer gynnsamt för kvinnorörelsens organisationers möjligheter till genomslag, än 

den andra delen av policyprocessen, då den högerorienterade Solberg-regeringen satt vid 

makten.  

 

När det gäller vilka kvinnoorganisationer som särskilt kan tänkas gynnas av Stoltenberg II-

regeringen vid makten, är det värt att ha traditionella band och nätverk i beaktning. På 1970- 

och 1980-talet byggdes politiska nätverk där många av representanterna för 

majoritetskvinnoorganisationer innehade trippelpositioner i och med att de verkade inom 
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kvinnorörelsen, partier (framförallt Sosialistisk Venstre och Arbeiderpartiet) och akademia 

(Skjeie, 2013:33). Ett exempel som kan visa på hur dessa nätverk är livaktiga än idag är att 

10–20 % av partitopparna i Arbeiderpartiet har anknytning till eller bakgrund i någon av 

kvinnorörelsens organisationer (Allern, 2010:140). Därför kan det tänkas att en 

vänsterorienterad regering vid makten är särskilt gynnsam för 

majoritetskvinnoorganisationerna som traditionellt sett har nära band till Stoltenberg II-

regeringens partier Arbeiderpartiet och Sosialistisk Venstre. 

 

För att summera detta avsnitt om den institutionella kontexten, så verkar det som att trots att 

Norge till synes har en lättillgänglig politisk arena för intresseorganisationer att komma med 

inspel, kan man inte likställa tillträde till beslutsprocesserna med att kunna få faktiskt 

genomslag i dem. Statsstödet till intresseorganisationer, som är de flesta av kvinnorörelsens 

organisationers främsta inkomstkälla, bär prägel av vad som skulle kunna kallas 

marknadsfeministiska element så som resultatstyrning och mätbarhet. Detta gör att det 

finansiella stödet för kvinnoorganisationerna blir kortsiktigt, vilket försvårar för framförallt 

de mindre och medlemsbaserade organisationerna när det gäller att delta och få genomslag 

för sina åsikter och idéer i politikutformningen på en kontinuerlig basis – och troligtvis därför 

likaså i policyprocessen kring en samlad diskrimineringslag. Den tvådelade 

möjlighetsstrukturen mellan politiska frågor som har att göra med ”vanlig” jämställdhet 

respektive ”kriselikestilling”, gör att majoritets- och minoritetskvinnoorganisationer inte kan 

sägas delta i politikutformningen på samma premisser, någonting som också tyder på att fler 

majoritets- än minoritetskvinnoorganisationer engagerat sig och inkluderats i policyprocessen 

kring en samlad diskrimineringslag. Baserat på statsfeministiska komparativa studier, borde 

den första delen, där den vänsterorienterade Stoltenberg II-regeringen satt vid makten, varit 

mer gynnsamt för kvinnorörelsens organisationers möjligheter till inflytande. Dock är denna 

förväntning inte helt kristallklar, då det är frågan ifall detta kriterium tar hänsyn till enbart de 

kvinnoorganisationer som har traditionellt nära band till de vänsterorienterade partierna.  

 

3.5 Organisationernas egenskaper 

 

Förändringar i den institutionella kontexten leder också till förändringar i sättet 

kvinnorörelsens organisationer mobiliserar och organiserar sig. I det här avsnittet skall det 
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fokuseras på just organisationernas egenskaper, och hur dessa påverkar i vilken grad de kan 

utöva inflytande i policyprocesser.  

 

3.5.1 Professionalisering och transnationell mobilisering 

 

I takt med de marknadsorienterade förändringarna av statens styrningsformer har också 

kvinnorörelsen förändrat både mobiliserings- och organisationsmönster. Här har speciellt två 

tendenser har utmärkt sig – professionalisering av organisationerna och transnationell 

mobilisering (Kantola & Squires, 2012:387).  

Gällande den förstnämnda av dessa tendenser, så har det så som i många andra länder också i 

Norge blivit en ökning av professionella organisationer, stiftelser eller kommittéer som 

jobbar för kvinnors rättigheter (Thun, 2014:108). Exempel på sådana organisationstyper är 

Likestillingssenteret och KUN – Senter for Kunnskap og Likestilling (Eggebø et al, 2007). 

Denna utveckling skulle delvis kunna förklaras av att dessa organisationer hoppas kunna 

bistå med den av staten efterfrågade expertisen, och på så sätt utöva inflytande i 

politikutformningen (Kantola & Squires, 2012:387). En annan förklaring är att den 

traditionella medlemsbaserade organisationsmodellen de senaste decennierna varit på 

nedgång, och då särskilt när det gäller de organisationer som kan sägas tillhöra 

kvinnorörelsen (Berven och Selle, 2001). På grund av detta försöker aktörerna i 

kvinnorörelsen engagera sig på nya sätt för att behålla sin relevans och öka möjligheterna för 

att påverka den offentliga politiken.  

 

Gällande den sistnämnda tendensen - transnationell mobilisering, är denna tendens inte den 

mest väsentliga att ta i beaktning när det gäller att bidra till att belysa 

kvinnoorganisationernas roll i policyprocessen som studeras i denna uppsats, men är ändå 

värd att nämna eftersom det är en central faktor i teorin om det marknadsfeministiska 

samspelet. Transnationella nätverk av kvinnoorganisationer har gjort sig alltmer synliga i den 

nationella politiken, och varit delaktiga i att få jämställdhetspolitiska policyförslag upp på 

dagordningen i många länder (Keck och Sikkink, 1998). Också den norska kvinnorörelsens 

organisationer tar hjälp av transnationella nätverk, och hänvisar ofta till övernationella organ 

och regelverk så som CEDAW (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination 

Against Women) för att ge ytterligare kredibilitet till och stöd för sina kampsaker (NOU, 

2012: 15, 360). I Politikk for likestilling, en norsk offentlig utredning från 2012, har 
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internationaliseringen av den norska jämställdhetspolitiken en egen rubrik, och slutsatserna 

här är att det politiska handlingsrummet för norsk jämställdhetspolitik i stor grad påverkas av 

övernationella organs regler och riktlinjer, så som FN:s kvinnokonvention, och i Norges fall 

EØS-avtalets regler och riktlinjer (NOU, 2012: 15, 360).  

 

3.5.2 Resurser i olika former  

 

I intresseorganisationslitteraturen framhålls organisationernas resurser som en av de främsta 

förklaringsfaktorerna på organisationsnivå (Klüver, 2013:16). Resurser kommer i olika 

former, och syftar på kapital, expertis eller information, legitimitet och politiskt stöd (Klüver, 

2013:17). Förhållandet mellan beslutsfattare och intresseorganisationer kan på så sätt 

potentiellt bli ett ömsesidigt förhållande, där intresseorganisationer kan erbjuda dessa olika 

sorters resurser i utbyte mot tillträde till eller inflytande i policyprocessen (Klüver, 2013:14).  

 

Här ovan beskrevs hur marknadsfeminismens intåg förändrat statens politikutformning, och 

att myndigheter i allt större grad involverar aktörer från civilsamhället eller den ekonomiska 

marknaden. Detta skulle kunna exemplifieras med stiftelsen Likestillingssenterets 

undersökning om hur arbetsgivares redogörelseplikt har fungerat4, någonting som Solberg-

regeringen använt som informationsunderlag för sin proposition (Prop. 81 L: 239). 

Beslutsfattarnas behov för kompetens är någonting som skulle kunna visa sig positivt för 

kvinnorörelsens organisationer, eller i alla fall de med kapacitet nog att erbjuda beslutsfattare 

dessa resurser – vilket allt som oftast är de kvinnoorganisationer som fungerar som 

professionaliserade stiftelser (Thun, 2014). För enligt teorin om det marknadsfeministiska 

samspelet mellan stat och kvinnoorganisationer som skisserades ovan, torde främst juridisk 

expertis eller information relaterat till den jämställdhetspolitiska frågan som tas upp vara den 

sortens resurs som kvinnorörelsens organisationer skulle kunna erbjuda beslutsfattarna i 

utbyte mot inflytande. Detta kan dock innebära en försvagad position för de 

medlemsbaserade kvinnoorganisationerna, som inte nödvändigtvis besitter den sortens 

expertis som de professionaliserade organisationerna med tillgång till fulltidspersonal kan 

                                                        
4 I Likestillingsloven § 24 är detta en av de aktiva åtgärderna för att främja jämställdhet: 

“Arbeidsgivere skal redegjøre for: 

a) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten og 

b) likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å oppfylle aktivitetsplikten etter § 

23.” 
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erbjuda (Thun, 2014:112). I samband med detta är det också värt att nämna att möjligheten 

att ha fast anställda i sin organisation är betydelsefull resurs för intresseorganisationer i 

allmänhet, någonting som på så sätt också gäller de kvinnoorganisationer som jag ser på i 

denna uppsats (Thun, 2014:108). 

 

Men expertis och information är inte de enda resurser kvinnorörelsens organisationer skulle 

kunna tänkas erbjuda beslutsfattarna – demokratisk legitimitet kan också ses som en resurs 

som beslutsfattare söker genom att inkludera intresseorganisationer i beslutsfattandet 

(Mahoney och Beckstrand 2011:1341). Här kan det tänkas att kvinnoorganisationerna kan ses 

i egenskap av representanter för särskilda intressen, och därmed betydelsefulla att inkludera i 

politikutformningen. I det här fallet är professionalisering inte en nödvändig egenskap för att 

erbjuda detta, snarare tvärtom - närhet till gräsrötterna och ett stort medlemsantal verkar vara 

av större betydelse i detta fall (Dür & de Bièvre, 2007:6). Det sätt de statliga institutionerna 

söker legitimitet i politikutformningen via inkluderandet av kvinnorörelsens organisationer 

och andra intresseorganisationer visar hur det finns en önskan att uppfylla demokratiska 

ideal, så som att uppmuntra ett livskraftigt civilsamhälle (Mahoney och Beckstrand 2011: 

1341). En alternativ förväntning är därför att detta kan ge också de mer kvinnoorganisationer 

som inte främst fokuserar på att erbjuda expertis och information möjligheter till att få 

genomslag i policyprocessen. 

 

I samband med detta kan historisk legitimitet också tänkas vara en viktig resurs. Detta gäller 

vissa av majoritets- och minoritetskvinnoorganisationerna – som trots få resurser i form av 

kapital och medlemmar, ändå anses tongivande i jämställdhetspolitiska frågor (Halsaa, 

2013:78). Detta beror på att de kan tänkas besitta en legitimitet baserad på deras viktiga roll 

historiskt sett – så som majoritetskvinnoorganisationen Norsk Kvinnesaksforening som 

bildades 1884, och minoritetskvinnoorganisationen MiRA-senteret (bildad 1979 under 

namnet Foreign Women’s Group), som var de första av sitt slag i Norge och därför anses 

viktiga att inkludera i jämställdhetspolitiska frågor (Thun, 2014:102).     

 

3.5.3 Koalitioner och motstånd 

 

Slutligen, är denna faktor på organisationsnivå av stor betydelse: huruvida de enskilda 

organisationerna ingår i koalitioner. Intresseorganisationers försök till påverkning av 
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politikutformningen utövas nämligen sällan av enskilda aktörer, istället är det vanliga att 

intresseorganisationer samarbetar för att uppnå sina mål (Klüver, 2013:39). När det gäller 

koalitioner, avses både långvariga sådana så väl som tillfälliga ad-hoc koalitioner, som enbart 

mobiliseras i en viss fråga eller under en viss policyprocess (Mahoney, 2007). Klüver 

(2013:41) definierar en koalition som antingen medvetet går ihop i en koalition eller ”en 

grupp aktörer som delar samma policy/politiska-mål”, och går under termen issue coalitions. 

Vilka koalitioner man kan identifiera i policyprocessen kring en samlad diskrimineringslag är 

alltså av intresse – så väl som den potentiella politiska tyngd som dessa koalitioner utgör 

(Klüver, 2013:43). När det gäller koalitioners politiska tyngd, syftas det på koalitionspartners 

som kan tänkas vara inflytelserika hos den sittande regeringen. Här kan arbetslivets 

organisationer så som de stora fackföreningarna anses besitta politisk tyngd, då de i det 

traditionellt korporativa Norge haft inflytande i politikutformningen (Allern, Aylott och 

Christiansen, 2007). Även om det skett en gradvis avkorporatisering av Norge och övriga 

nordiska länder, kan arbetslivets organisationer fortfarande sägas ha en central roll i 

politikutformningen (ibid.). De traditionella länkar som fortfarande finns kvar mellan vissa 

politiska partier – framförallt Arbeiderpartiet och Høyre – och arbetslivets organisationer kan 

därmed tänkas vara av betydelse för hur inflytelserika antingen arbetstagar- eller 

arbetsgivarorganisationerna kan tänkas vara hos den sittande regeringen (Allern, 2010:146 

och ibid., 2010:161).  

 

På liknande sätt kan också det som kan sägas vara motsatsen till koalitioner vara av betydelse 

– alltså i vilken grad det förekommer aktörer med motsatta preferenser mot 

kvinnoorganisationerna (Dür, 2008:561). Som nämndes i avsnitt 3.2 som handlade om 

svårigheter knutna till att bedöma organisationernas grad av genomslag, så kan förekomsten 

av organisationer som argumenterar emot kvinnoorganisationerna påverka i vilken grad 

kvinnoorganisationerna kan få genomslag (ibid.).  

  

Sammanfattningsvis, så har det i detta avsnitt presenterats hur kvinnorörelsens 

organisationers former för mobilisering förändrats som ett led i förändringarna i den 

institutionella kontexten och de politiska möjlighetsstrukturerna. En ökande grad av 

professionalisering och transnationell mobilisering, och i förbindelse med det hänvisandet till 

övernationella stadgar och normer, har lyfts fram som två egenskaper som karakteriserar 

många av kvinnoorganisationernas egenskaper. När det gäller resurser, har de organisationer 

som har tillräckligt med ekonomiska resurser för att kunna ha fast anställda också större 
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möjlighet att ha juridisk expertis, vilket förväntas öka grad av genomslag i policyprocessen. I 

tillägg kan legitimitet i form av stort medlemsantal eller i form av att ha spelat en historiskt 

viktig roll förväntas ha betydelse för i vilken grad kvinnoorganisationerna kan få genomslag. 

Slutligen är det att ingå i en koalition, eller att det finns andra aktörer som delar ens policy-

mål, av yttersta vikt för ökade möjligheter för genomslag för kvinnoorganisationerna. Om 

dessa koalitionspartners dessutom är inflytelserika hos den sittande regeringen, är detta ännu 

mer gynnsamt för kvinnoorganisationernas möjligheter för genomslag. Huruvida aktörer som 

kan tänkas argumentera på helt andra sätt och ha helt andra preferenser än 

kvinnoorganisationerna, är också det en faktor som kan tänkas påverka 

kvinnoorganisationernas grad av genomslag i policyprocessen.  

 

3.5.4 Feministiska organisationer – snävare handlingsrum? 

 

Skiljelinjen mellan feministiska och sociala/humanitära kvinnoorganisationer är som 

nämndes i bakgrundskapitlet något utav en förenkling, eftersom också de sociala/humanitära 

kvinnoorganisationerna också kan hävdas ha en feministisk agenda (Halsaa, 2013:54). Trots 

detta, kan det ändå hävdas att de kan ses som representanter för var sin sida av spektrumet av 

kvinnlig organisering, där den förstnämnda utmanar de rådande könsnormerna, och den 

sistnämnda opererar inom de traditionella kvinnorollerna i en större grad (Holter, 1978). 

Huruvida grad av genomslag varierar mellan uttalat feministiska organisationer och 

kvinnoorganisationer som är mer moderata i sin framtoning, är en relativt outforskad del av 

den statsfeministiska litteraturen (McBride & Mazur, 2010:123). Dessutom, vad begreppet 

”feminism” står för i statsfeminism-begreppet har inte dryftats tillräckligt mycket i den 

jämställdhetspolitiska litteraturen, enligt McBride och Mazur (ibid.). Detta är alltså ett 

incentiv för att undersöka detta närmare. 

 

En studie som undersökt sociala/humanitära kvinnoorganisationers påverkan på 

politikutformningen i den norska kontexten, menar att mycket av den sociala/humanitära 

kvinnoorganisationen Norske Kvinners Sanitetsforenings framgångar och genomslag 

historiskt sett kan förklaras av att de inte förde en explicit feministisk kamp, utan snarare ”lät 

allting ske i stillhet” (Bjarnar, 2001:71). De feministiska organisationerna, som i Norge ofta 

går under namnet kvinnesaksorganisasjonene, har dessutom långt färre medlemmar än de 
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sociala/humanitära kvinnoorganisationerna – per 2006 hade exempelvis Kvinnefronten 330 

medlemmar, medan Norges Kvinne- og Familieforbund samma år hade 6874 medlemmar.5  

 

Betyder detta då att organisationer med mer explicit feministiska mål har ett snävare 

handlingsrum, och färre möjligheter till att påverka politikutformningen? Detta citat från 

Solveig Bergman, som forskat på detta tema, skulle kunna belysa denna aspekt:  

 

”Den mer moderata jämställdhetsinriktade feminismen har kanske nått de mest synliga 

politiska framgångarna, men den radikalt-autonoma feminismen har lämnat djupa spår i det 

kollektiva medvetandet.” (Bergman, 1999:110) 

 

Eftersom det i denna uppsats fokuseras på genomslag i form av preferensöverensstämmelse 

mellan organisationer och beslutsfattare, finns det därför skäl att förvänta att organisationer 

som inte har någon explicit feministisk agenda kan lyckas i större grad att utöva direkt 

genomslag i policyprocesser i allmänhet, och då också i policyprocessen som studeras i 

denna uppsats.  

 

3.6 Policyprocessens egenskaper 

 

Den tredje analytiska nivån berör de faktorer som är speciella för det ärende som är uppe för 

debatt. Vilka kan då sägas vara de speciella faktorerna hos policyprocessen angående en 

samlad diskrimineringslag? 

 

Till att börja med är det värt att nämna att denna kategori egentligen som mest användbar när 

det gäller komparativa forskningsupplägg där man jämför flera policyprocesser. I detta fall är 

det ju bara en policyprocess som skall analyseras, men trots detta, är det ändå värt att ta upp 

en del aspekter vid policyprocessen som studeras som skulle kunna tänkas påverka 

kvinnoorganisationernas grad av genomslag. 

 

I intresseorganisationslitteraturen föreslås dessa faktorer på vad som skulle kunna vara 

policyprocesspecifika egenskaper som påverkar intresseorganisationers möjligheter till att få 

genomslag: hur tekniskt eller juridiskt komplicerat ärendet är, hur många aktörer som är 

                                                        
5 http://www.fokuskvinner.no/no/Om-Fokus/Medlemsorganisasjoner/ [hämtad 05.05.2017] 

http://www.fokuskvinner.no/no/Om-Fokus/Medlemsorganisasjoner/
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inblandade i policyprocessen och hur konfliktfyllt ämnet för debatt är (Mahoney, 2007:40). 

När det gäller det förstnämnda, så är policyprocessen kring en samlad diskrimineringslag en 

debatt präglad av många komplicerade termer och framförallt en juridisk jargong, och det kan 

därför tänkas krävas en del juridisk kompetens av de intresseorganisationer som vill sätta sig 

in i saken. Detta nämndes i föregående avsnitt, men tåls alltså att upprepas i förhållande till 

hur policyprocessens egenskaper påverkar kvinnoorganisationernas möjligheter till att få 

genomslag.  

 

Det är många olika sorters aktörer och organisationer inblandade i policyprocessen angående 

en samlad diskrimineringslag. Enligt Lindholt (2011:112) präglades den första remissrundan i 

policyprocessen av att varje aktör eller organisation framhävde sina egna intressen, baserade 

på det diskrimineringsunderlag som organisationen representerar. Detta kan därför tänkas 

skapa en hög grad av konflikt, och det blir då svårare att utöva inflytande för enskilda aktörer 

(Mahoney, 2007:40). Betydelsen av koalitioner skulle därmed kunna tänkas bli ännu större 

(ibid.). Detta kan särskilt tänkas gälla för den andra delen av policyprocessen, som hade både 

många fler och en mer heterogen samling aktörer och organisationer inblandade. 

 

3.7 Förväntningar  

 

Detta kapitel hade som mål att med hjälp av bidrag från både intresseorganisations- och den 

jämställdhetspolitiska litteraturen skissera ett analytiskt ramverk som ligger till grund för och 

vägleder det empiriska arbetet för denna uppsats. Med basis i ovanstående genomgång av den 

teoretiska litteraturen, kommer jag i detta avsnitt att formulera mer explicita förväntningar i 

förhållande till hur frågorna i uppsatsens frågeställning kan komma att besvaras av det 

empiriska källunderlaget: i vilken grad kvinnorörelsens organisationer kunde få genomslag i 

policyprocessen angående en samlad diskrimineringslag, hur denna grad av genomslag i 

processen kan ha varierat mellan policyprocessens två delar så väl som mellan 

kvinnorörelsens organisationer – och hur denna variation kan förstås. 

 

Variation i grad av genomslag mellan policyprocessens delar 

 

Någonting i den institutionella kontexten som varierade mellan de två delarna är 

regeringarnas politiska orientering. I förhållande till detta finns det en tes i den 
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jämställdhetspolitiska litteraturen att vänsterorienterade regeringar gynnar kvinnorörelsers 

möjligheter till genomslag. I synnerhet kan detta tänkas gynna 

majoritetskvinnoorganisationernas och de uttalat feministiska organisationernas möjligheter 

till genomslag, med tanke på de ideologiska likheter och de täta relationer som dessa 

organisationer traditionellt sett haft med vänsterorienterade politiska partier. 

 

Någonting annat som varierade mellan de två delarna var vilka organisationer som bjöds in 

till och engagerade sig i remisserna. Därför är en förväntning att de olika inbjudnings- och 

deltagandemönstren till remisserna påverkar handlingsrummet för kvinnorörelsens 

organisationer, och därmed deras möjligheter till att få genomslag i policyprocessen. Detta 

för att den varierande sammansättningen av organisationerna som var involverade i remissen 

2009 och remissen 2015 kan tänkas påverka vilka koalitioner som kan bildas, och vilket 

motstånd kvinnorörelsens organisationer kan möta på. 

 

Variation i grad av genomslag mellan kvinnoorganisationerna 

 

I intresseorganisationslitteraturen framhävs det att vara medlem i en koalition ökar 

möjligheterna för att få genomslag och uppnå lobbyframgång. Huruvida 

kvinnoorganisationerna är medlemmar av en koalition förväntas därför påverka i vilken grad 

de olika kvinnoorganisationerna kan få genomslag i policyprocessen. Dessutom förväntas det 

att ju mer inflytelserika dessa koalitionspartners är, desto större möjligheter för 

kvinnoorganisationerna att få genomslag. I tillägg kan vad som kan sägas vara motsatsen till 

koalitioner – aktörer och organisationer som uttrycker motsatta preferenser mot 

kvinnoorganisationerna, påverka kvinnoorganisationernas grad av genomslag.  

 

När det gäller de olika organisationstypernas tillgång till resurser i form av ekonomiska 

resurser och medlemmar, förväntas de uttalat feministiska organisationerna ha svårare att 

engagera sig och påverka i policyprocessen eftersom dessa organisationer har ett litet antal 

medlemmar och ekonomiska resurser i jämförelse med de sociala/humanitära 

kvinnoorganisationerna. Gällande denna skiljelinje, förväntas det dessutom att eftersom de 

har en mer radikal framtoning, kan de på så sätt inte få lika stort genomslag som 

sociala/humanitära kvinnoorganisationer som har en mer moderat framtoning.  
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Dock finns det andra resurser som de uttalat feministiska organisationerna och andra liknande 

medlemsorganisationer kan tänkas besitta och som kan öka deras möjligheter till genomslag. 

Det är resurser i form av demokratisk och historisk legitimitet, som bland andra Mahoney och 

Beckstrand (2011) lyfte fram som resurser som inte skall underskattas. Beslutsfattarna kan 

därför tänkas vilja inkludera organisationer som har varit med länge och som har ”historiskt 

kapital”, och mindre, gräsrotsorienterade organisationer för att öka sin legitimitet och för att 

försöka uppnå demokratiska ideal.  

 

I förhållande till den andra skiljelinjen jag mellan kvinnoorganisationer som jag är intresserad 

av att se närmare på, förväntas minoritetskvinnoorganisationerna inte ha lika stor grad av 

genomslag i policyprocessen i och med den tvådelade möjlighetsstrukturen som redogjordes 

för här ovan. Debatten kring diskrimineringslagstiftningen kan inte sägas vara en fråga som 

skulle klassas som en ”kriselikestillings”-fråga, och det kan därmed vara så att 

minoritetskvinnoorganisationerna inte tillfrågas eller engagerar sig i lika stor utsträckning.  

 

I tabellen här nedan sammanfattas förväntningarna till i vilken grad kvinnoorganisationerna 

kan få genomslag i policyprocessen kring en samlad diskrimineringslag, och hur deras grad 

av genomslag kan tänkas variera mellan policyprocessens delar och organisationer 

sinsemellan. 
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Tabell 1. Sammanfattning av förväntningar 

  

Variation i grad av genomslag 

 

 

Mellan 

policyprocessens 

delar 

 

 

- Regeringarnas politiska orientering  

               Vänsterorienterade regeringar mer gynnsamt för 

kvinnoorganisationer i allmänhet, men framförallt för uttalat feministiska- och 

majoritetskvinnoorganisationer med länk till vänsterpartierna.  

 

- Sammansättning av organisationer i remisserna 

        Påverkar vilka koalitioner som kan bildas, och i vilken grad motstånd 

förekommer. 

 

 

 

 

Mellan 

kvinnorörelsens 

organisationer 

 

 

 

 

 

- Resurser och koalitioner 

               De kvinnoorganisationer som kan bidra med resurser i form av 

framförallt juridisk expertis har större möjlighet för att få genomslag i 

policyprocessen. I tillägg är demokratisk eller historisk legitimitet resurser som 

kan öka grad av genomslag. 

 

De kvinnoorganisationer som tillhör en koalition har större möjlighet att få 

genomslag i policyprocessen. Ju mer inflytelserika koalitionspartners, desto 

större grad av genomslag. 

  

- Skiljelinjer mellan organisationerna 

               Majoritetskvinnoorganisationer involverade i remisserna i större grad, 

i jämförelse med minoritetskvinnoorganisationerna.  

 

Uttalat feministiska organisationer förväntas ha svårare att få genomslag på 

grund av att de anses som alltför radikala, och för att de har få medlemmar och 

få ekonomiska resurser, i jämförelse med de sociala/humanitära 

kvinnoorganisationerna. 

 

 

Som har illustrerats i detta kapitel, och som kan utläsas av tabellen, är det återigen värt att 

påminna om det som nämndes i början av detta kapitel: det är här tal om ett stort antal 

variabler som kan tänkas påverka kvinnoorganisationernas grad av genomslag i 

policyprocessen. Med tanke på att det i denna studie rör sig om många variabler, och ett litet 

antal enheter, är det därför värt att påpeka att syftet med dessa förväntningar inte är testa 

dem, likt mer kvantitativt orienterade uppsatsers hypotestester (Van Evera, 1997:29). Istället 

är tanken att med hjälp av dessa förväntningar försöka se efter mönster i det empiriska 

källmaterialet, och hur dessa förväntningar står sig i förhållande till detta. Men innan jag ger 

mig i kast med det, skall det i nästa kapitel redogöras för val av forskningsdesign, data och 

metod. 
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4 Forskningsdesign, data och metod  
 

Det brukar hävdas att frågeställningens utformning styr val av metod för att besvara den 

(Bratberg, 2014:18). Av den här uppsatsens frågeställning att döma, så är grad av genomslag, 

och på vilket sätt det eventuellt varierar, själva kärnan i frågeställningen. Närmare bestämt 

undersöks hur grad av genomslag i policyprocessen kan tänkas variera kvinnoorganisationer 

sinsemellan, och mellan de olika delarna. Detta kapitel skall därmed ta itu med vilka 

metodologiska tillvägagångssätt som använts, och genom att gå närmare in på vad 

besvarandet av frågeställningen innebär rent konkret, kommer jag att redogöra för 

forskningsdesign, data och val av metod. 

 

4.1 Case-studie som forskningsdesign 

 

En forskningsdesign som siktar till att göra en detaljerad analys av ett enskilt fenomen på det 

sätt som görs i denna uppsats, brukar refereras till som en case-studie (Bryman, 2016:60). 

Dock är målet med denna case-studie inte enbart idiografiskt, det vill säga beskrivelsen av ett 

case som ett mål i sig självt (Levy, 2008:3). Som nämndes i inledningen, önskar jag med 

denna case-studie av policyprocessen angående en samlad diskrimineringslag, att kunna säga 

någonting om samspelet mellan kvinnorörelsen och staten idag. Då är frågan, varför är 

policyprocessen angående en samlad diskrimineringslag ett  

bra case för att göra just detta? 

 

4.1.1 Val av case 

Först och främst, ansågs denna policyprocess vara ett passande case eftersom temat för 

policyprocessen i fråga är av relevans för de flesta av kvinnorörelsens organisationer. En 

sammanslagning av de nuvarande separata diskrimineringslagarna, samt inlemningen av 

Likestillingsloven i denna samlade lag, skulle kunna hävdas beröra många olika sorters 

kvinnoorganisationer, oavsett vilka olika hjärtefrågor de har eller vilka olika ideologier de 

baserar sig på. Genom att granska vilka organisationer som bjudits in till de två remisserna 

som hölls under loppet av policyprocessen, kunde man se att i listorna över remissinstanser 
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inbjöds ett förhållandevis brett spektrum av kvinnoorganisationer.6 Huruvida ett brett 

spektrum av organisationer aktivt engagerade sig i policyprocessen är en annan fråga, och en 

jag kommer diskutera i djupare detalj i det efterföljande analyskapitlet. Trots den initiala 

ovissheten om det faktiska engagemanget bland kvinnoorganisationerna, verkade ändå 

policyprocessen angående en samlad diskrimineringslag vara ett passande val av case tack 

vare sin potential till att representera ett brett spektrum av kvinnoorganisationer. 

För det andra, valdes denna policyprocess som case på basis av vad som förenar den med 

andra, liknande policyprocesser, men också på basis av vad som gör den unik. Gällande det 

förstnämnda, så kan en case-studie av denna policyprocess potentiellt bidra med insikter till 

hur intresseorganisationers aktiviteter och genomslag i andra, liknande policyprocesser kan 

arta sig. Som nämndes i teorikapitlet, är denna policyprocess och dess tema inte unikt för 

Norge. I många andra länder föregår och har föregått liknande policyprocesser, och inte bara 

på nationell nivå, utan även på EU-nivå (Krizsan, Skjeie och Squires, 2012). Vad som förenar 

den norska policyprocessen med andra liknande policyprocesser i andra länder är att 

kvinnoorganisationerna haft en framträdande roll (ibid.). Detta gör dessa policyprocesser 

intressanta också ur ett statsfeministiskt perspektiv. Genom att undersöka den norska 

debatten och processen kring en samlad diskrimineringslag, hoppas jag kunna bidra med en 

pusselbit till detta bredare, internationella fenomen.  

Det som gör denna policyprocess speciell jämfört med andra policyprocesser där 

kvinnoorganisationer har varit involverade, är att den involverade ett brett spektrum av 

organiserade intressen som till stor del representerade de olika diskrimineringsunderlagen 

som skulle kunna påverkas av ändringar i diskrimineringslagstiftningen, så som etnicitet, 

funktionsförmåga, sexuell orientering, ålder osv. (Lindholt, 2011). På så sätt erbjuder denna 

policyprocess möjligheten att studera hur en stor variation av preferenser och aktörer 

påverkar kvinnoorganisationernas möjligheter till att påverka i politikutformningen – med 

hänsyn till exempelvis huruvida de ingår i koalitioner med eller möter på motstånd från andra 

organisationer.  

Sist men inte minst, var en motivation till att välja att studera just denna policyprocess att den 

är en aktuell jämställdhetspolitisk debatt – men som också har historiska föregångare, som 

policyprocessen kring den första norska Likestillingsloven på 1970-talet. Det ger därför 

                                                        
6 Listor över remissinstanser till respektive remiss finns i bilaga 2 i appendix. 
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möjligheten till att se om det kan dras paralleller till denna process, och vad dessa processer 

har gemensamt så väl som vad som har förändrats sedan dess.  

4.2 Kartläggning och urval av aktörer 

 

De centrala analysenheterna i denna uppsats är kvinnorörelsens organisationer. Men det är 

också nödvändigt att identifiera vilka av de statliga aktörerna som de interagerat med under 

policyprocessens gång. De statliga aktörerna, eller beslutsfattarna som jag hädanefter 

kommer att benämna dem, är dock inte analysenheter så som organisationerna, utan snarare 

en del av den kontext som kvinnoorganisationerna förhåller sig till när de försöker påverka 

utfallet av policyprocessen. Därmed syftar de statliga aktörerna eller beslutsfattarna på de två 

regeringar som suttit vid makten under loppet av policyprocessen: Stoltenberg II-regeringen 

2009–2013 och Solberg-regeringen 2013–2017. Mer specifikt, så är det Barne-, likestillings- 

og inkluderingsdepartementet under Stoltenberg II-regeringen med partiet Sosialistisk 

Venstres Audun Lysbakken som Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, samt Barne- 

og Likestillingsdepartementet som det numera kallas under Solberg-regeringen, med partiet 

Fremskrittspartiets Solveig Horne som Barne- og likestillingsminister, som kan ses som de 

huvudsakliga statliga aktörerna. Det var dessa departement som hade huvudansvaret för 

policyprocessen kring en samlad diskrimineringslag (Remissbrev, 2009 & Remissbrev, 

2015).  

 

4.2.1 Urvalsstrategier för organisationerna 

 

I kvalitativa case-studier så som denna brukar den ändamålsenliga urvalsmetoden [purposive 

sampling] av analysenheter framhållas som en lämplig metod (Bryman, 2016:408). Detta är 

främst för att sannolikhetsurval av den typ som är vanlig för mer kvantitativt orienterade 

studier, helt enkelt inte lämpar sig för studier med ett litet antal enheter (Gerring, 2007:87). 

Istället vill man med den ändamålsenliga urvalsstrategin försäkra sig om att man inkluderat 

de relevanta aktörerna och perspektiven för att besvara frågeställningen (Bryman, 2016:408). 

För att göra ett medvetet urval bland de centrala analysenheterna, det vill säga 

kvinnoorganisationerna, sätts det alltså upp kriterier relaterade till frågeställningen, och 

baserat på dessa görs urvalet av vilka organisationer som inkluderas i analysen. 
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I detta fall var kriterierna: de av kvinnorörelsens organisationer som kunde tänkas tillhöra 

kvinnorörelsen, baserat på den definition som redogjordes för i bakgrundskapitlet, samt om 

de var aktivt involverade i policyprocessen. Med tanke på att alla kvinnoorganisationer som 

var aktiva i policyprocessen angående en samlad diskrimineringslag inkluderades i analysen, 

kan man argumentera för att det inte gjordes något egentligt urval. Dock är denna grupp på 

15 organisationer ett urval av den fullständiga populationen av norska kvinnoorganisationer, 

som ju som nämnt här ovan är okänd, men som består av runt 100 organisationer, baserat på 

kartläggningen av Eggebø et al (2007) och Strømberg (1984). Ser man till detta urval, kan det 

vara relevant att reflektera över vilka organisationer som inte fanns med på listan över 

remissinstanser, eller vilka av organisationerna som var inbjudna trots allt inte svarade på 

remissen, och hur stor andel de organisationer som deltog i remisserna utgör av det totala 

antalet kvinnoorganisationer i Norge. Dessa reflektioner kommer jag komma tillbaka till i de 

efterföljande analyskapitlen. En översikt över de av kvinnorörelsens organisationer som 

valdes ut på basis av att de tillhörde kvinnorörelsen, samt svarade på remisserna, kan ses i 

tabellen här nedan. 

 

Tabell 2. Översikt över organisationer som inkluderas i analysen 

Remissen 2009 Remissen 2015 

Inbjudna organisationer som bidrog med remissvar: 

 

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) 

Kvinnegruppa Ottar 

Likestillingssenteret 

Norsk Kvinnesaksforening 

Norske Kvinnelige Akademikere 

 

 

 

 

 

 

Inbjudna organisationer som bidrog med remissvar: 

 

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) 

Kvinnegruppa Ottar 

Kvinnefronten 

KUN - Senter for kunnskap og likestilling 

Likestillingssenteret 

Norges Kvinne- og Familieforbund 

Norsk Kvinnesaksforening 

Norsk Kvinnelig Teologforening 

Norske Kvinners Sanitetsforening 

Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn 

(MiRA) 

Sami Nisson Forum (Samisk Kvinneforum) 

 

 

Organisationer som bidrog med remissvar utan 

inbjudan:  

 

Kvinnefronten  

KUN - Senter for Kunnskap og Likestilling 

 

Organisationer som bidrog med remissvar utan 

inbjudan:  

 

Ammehjelpen 

Initiativ Bedre Barseltid 

Norgesunionen av Soroptimistklubber  

 

Totalt: 7 st.  Totalt: 14 st.  
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Av denna översikt att döma, ser det inte ut att ha varit någon större grad av överlapp med 

tanke på vilka organisationer som deltog i remisserna. Tvärtom – dubbelt så många och 

dessutom ett större spektrum av kvinnorörelsens organisationer deltog i remissen 2015 än i 

remissen 2009. Vad detta kan bero på, skall också diskuteras närmare i det efterföljande 

analyskapitlet. Värt att nämna är också att Initiativ Bedre Barseltid inte är en organisation likt 

de andra i urvalet – utan snarare ett ad hoc-initiativ i förbindelse med remissen 2015 

(Remissvar Initiativ Bedre Barseltid, 15.01.2016). Jag bestämde mig för att inkludera detta ad 

hoc-initiativ i urvalet eftersom Gro Nylander - ledaren för initiativet, också är aktiv inom 

Ammehjelpen, och att deras remissvar därmed kunde ses som ett inspel från en central aktör i 

kvinnorörelsen.7 Mer information om dessa organisationer och deras aktiviteter finns i bilaga 

1 i appendix. 

 

4.3 Dataunderlag 

 

Dataunderlaget för denna uppsats är textmaterial och policydokument relaterade till 

policyprocessen som studeras. Remissen som kontaktpunkt mellan organisationer och 

beslutsfattare står ju i centrum i denna uppsats, och därför har det textmaterial och de 

policydokument som skall inkluderas i analysen valts ut med utgångspunkt i de två remisser 

som hölls under loppet av policyprocessen. 

Eftersom jag är intresserad att undersöka kvinnorörelsens organisationers grad av genomslag 

utefter preferensöverensstämmelse, är det nödvändigt att analysera uttalanden om en samlad 

diskrimineringslag som gjorts av både de organisationerna och de statliga aktörerna som varit 

involverade i policyprocessen – alltså det urval som presenterades i föregående avsnitt. 

Dataunderlag för organisationernas uttalanden är således främst i form av remissvar, och till 

viss del uttalanden om en samlad diskrimineringslag på deras egna hemsidor och i media, så 

som tidnings- och debattartiklar där de uttalar sig om en samlad diskrimineringslag. 

Dataunderlag för beslutsfattarnas uttalanden kommer från de två regeringarna som satt vid 

makten under loppet av policyprocessen (Stoltenberg II- och Solbergregeringen), i form av 

propositioner, remissbrev, lagtext, pressmeddelanden, skrivelser [stortingsmeldinger] och 

andra relaterade policydokument.  

                                                        
7 https://ammehjelpen.no/om-ammehjelpen [hämtad 08.05.2017]  

https://ammehjelpen.no/om-ammehjelpen
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Dock är dataunderlaget för beslutsfattarnas uttalanden inte helt likställda i förhållande till 

mängden data för analys att analysera i efterkant av remisserna. Den främsta skillnaden i 

dataunderlag mellan den första och den andra delen av processen är att det i den andra delen 

saknas ett definitivt beslut i form av förändringar i diskrimineringslagstiftningen. Detta 

kommer sig av att den första delen har ett något längre tidsspann, och representerar en full 

mandatperiod för Stoltenberg II-regeringen (2009–2013). Under loppet av denna 

mandatperiod, framlade Stoltenberg II-regeringen en proposition till beslut om lagstiftning 

(Prop. 88 L – Diskrimineringslovgivning, 2012–2013), en skrivelse med föreslagna riktlinjer 

för jämställdhetspolitiken (Meld. St. 44, 2012–2013 – Likestilling kommer ikke av seg selv) 

samt ändringar i diskrimineringslagstiftningen (t.ex. i Likestillingsloven 2013). I tillägg till 

detta har de uttalat sig om diskrimineringslagstiftningen i ett pressmeddelande.  

I den andra delen, som varar nästan fyra år (2013–2017) men inte en full mandatperiod, finns 

det inte lika mycket data till analys i efterkant av den andra remissrundan. Det främsta 

dataunderlaget för analys i den andra delen blir därför Solberg-regeringens proposition om en 

samlad diskrimineringslag (Prop. 81 L, 2016–2017 - Lov om likestilling og forbud mot 

diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) som utkom relativt sent i 

analysprocessen. Innan och ungefär samtidigt som den andra remissen utkom en skrivelse om 

riktlinjer för jämställdhetspolitiken (Meld. St. 7, 2015–2016 – Likestilling i praksis – like 

muligheter for kvinner og menn). De fyra pressmeddelanden som utkommit under loppet av 

den andra delen är också intressanta för att få fatt på Solbergregeringens syn på en samlad 

diskrimineringslag.  

Dataunderlaget gällande policyprocessen angående en samlad diskrimineringslag är 

omfattande, och lagförslagen och remissbreven går igenom en rad teman så som vidden av 

lagens omfattning, anställningsförhållanden, aktiva åtgärder för att främja jämställdhet, med 

mera (NOU, 2009: 14, Remissbrev, 2015). Att gå igenom och få översikt över alla dessa 

teman gällande diskrimineringslagstiftningen finns det inte utrymme för inom ramen för 

denna uppsats, och det har därför varit nödvändigt att avgränsa datamaterialet för analys. 

Med tanke på att det är kvinnoorganisationerna som har huvudrollen i denna uppsats, har 

analysen därför avgränsats till de teman i respektive remissbrev som står i fokus för 

kvinnoorganisationerna, och dessa är framförallt: lagens ändamål, lagens sakliga omfattning 

och aktivitets- och redogörelseplikten. På så sätt avgränsas dataunderlaget, och analysen 

riktas mot de konkreta aspekter av diskrimineringslagförslaget som kvinnoorganisationerna 

primärt försöker påverka. 
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4.4 Periodisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Tidslinje med uppdelning av policyprocessen och beslut 

 

Nyckelhändelserna i policyprocessen angående en samlad diskrimineringslag kan beskådas i 

tidslinjen här ovan. Av analytiska skäl, har denna policyprocess delats upp i två delar. Tanken 

med denna periodisering är att jämförelsen mellan dessa två delar utgör ett av de centrala 

komparativa elementen i uppsatsen – hur kvinnorörelsens organisationers genomslag kan ha 

varierat mellan dessa två delar och vad som kan förklara denna variation. 

De två delarna kan skiljas åt i förhållande till tre aspekter: ett regeringsskifte, att det hölls en 

remiss i varje del, och att det fattades ett beslut relaterat till diskrimineringslagstiftningen i 

respektive del. 
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När det gäller regeringsskiftet, satt det olika regeringar vid makten i respektive del – 

Stoltenberg II-regeringen i den första delen och Solberg-regeringen i den andra delen. 

Regeringsskiftet 2013 markerar alltså när den ena delen slutar och den andra börjar. Gällande 

remisserna, så hölls det som nämnt ovan två remisser under loppet av policyprocessen, och 

eftersom remisserna är den primära kanalen för genomslag som det fokuseras på i den här 

uppsatsen, verkade det logiskt att dela upp delarna utefter när dessa remisser hölls. När det 

kommer till beslut angående en samlad diskrimineringslag, är årtalen 2011 och 2017 

markerade som ”beslut”. I samband med dessa beslut angående en samlad diskrimineringslag 

ser jag efter preferensöverensstämmelser mellan kvinnoorganisationerna och beslutsfattarna.  

4.5 Analysstrategi 

 

För att bedöma kvinnorörelsens organisationers grad av genomslag i policyprocessen, 

kommer jag att utföra en kvalitativ innehållsanalys av det empiriska källmaterialet. Kvalitativ 

innehållsanalys är ett samlingsnamn på textanalys som systematiskt beskriver textinnehåll 

(Bergström och Boréus, 2005:44). Eftersom jag varken utför en fullfjädrad idé- eller 

preferensöverensstämmelseanalys, utan istället inspireras av tillvägagångssätt från bägge 

dessa tekniker – är ”kvalitativ innehållsanalys” ett passande namn på uppsatsens 

analysstrategi.  

 

Analysen av det empiriska källmaterialet består av två steg. För det första, kommer 

organisationernas preferenser gällande en samlad diskrimineringslag, och argumenten de 

uttrycker för att understödja dessa preferenser, att kartläggas. För det andra, skall jag genom 

en variant av preferensöverensstämmelse-metoden jämföra organisationernas och 

beslutsfattarnas uttalanden. Mer om hur detta kommer att utföras redogörs för här nedan.  

 

4.5.1 Kartläggning av preferenser och argument 

 

För att kartlägga organisationernas preferenser och de olika argumenten för eller emot en 

samlad diskrimineringslag på ett systematiskt sätt, kommer jag att utforma 

klassifikationsscheman av organisationernas preferenser och deras argument för och emot en 

samlad diskrimineringslag. Detta sätt att systematisera analysen på tar inspiration från 

idéanalys – en textanalysmetod där kartläggning av idéer, preferenser och argument står i 
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centrum (Bratberg, 2014:67, Bergström och Boréus, 2005:91). Dessa klassifikationsscheman 

används för att strukturera och lägga premisserna för hur textmaterialet skall analyseras, och 

vägleder spårningen av organisationernas preferenser och argument i beslutsfattarnas 

formuleringar (Bratberg, 2014:69).  

 

När klassifikationsscheman över organisationernas preferenser och argument för eller emot 

en samlad diskrimineringslag är på plats, kommer jag att företa en variant av 

preferensöverensstämmelse-metoden. Detta är en analysmetod som de senaste åren blivit allt 

mer populär inom forskningen på intresseorganisationers potentiella inflytande i politiken 

(Dür, 2008). Den anses vara en användbar metod för att undersöka aspekter av 

intresseorganisationers inflytande i politikutformningen (Mahoney 2007, Dür 2008a, och 

Klüver, 2013).  

 

Denna analysmetod går ut på att jämföra graden av överensstämmelse mellan 

organisationernas preferenser och utfallet i policyprocessen, för att på så sätt försöka finna 

indikationer på i vilken grad organisationerna kunde utöva inflytande i policyprocessen 

(Klüver, 2013:62). I den här uppsatsen tillämpas dock en anpassad variant av 

preferensöverensstämmelse-metoden, dels eftersom det än så länge saknas ett utfall för den 

andra delen av policyprocessen, och dels för att det inte är en fullständig bedömning av 

organisationernas inflytande som avses, utan snarare organisationernas bredare genomslag. 

Kvinnorörelsens organisationers genomslag hos beslutsfattarna bedöms därmed genom att 

jämföra deras preferenser angående en samlad diskrimineringslag med beslutsfattarnas 

formuleringar i form av de propositioner, lagtext, och pressmeddelanden som producerats 

under loppet av policyprocessen. De årtal som markerats som ”beslut” i avsnittet om 

periodisering här ovan, markerar när i processen dessa formuleringar kan jämföras med 

organisationernas preferenser och argumentation för eller emot en samlad diskrimineringslag.   

 

4.5.2 Nvivo som analyshjälpmedel 

 

För att förenkla analysprocessen av ett omfattande textmaterial, har det blivit allt vanligare att 

ta i bruk programvara för analys av kvalitativa data (Bryman, 2016:602). Jag har valt att 

använda mig av programmet Nvivo, som erbjuder möjligheter för förvaring, systematisering 

och kodning av kvalitativa data. Man måste fortfarande självklart tolka, koda och samla in 
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data själv, men med hjälp av en programvara som Nvivo så kan denna process bli mindre 

tidskrävande, och kan bidra till en bättre översikt över ett omfattande datamaterial (ibid.). 

Nvivo användes här i bägge stegen av analysprocessen, alltså både för kartläggning av 

organisationernas preferenser och för preferensöverensstämmelsen mellan organisationernas 

och de statliga aktörernas uttalanden. Inspirerad av Nvivo-tillvägagångssättet till 

masteruppsatsen av Winterson (2015), utförde jag analysen av textmaterialet i dessa steg: 

 

1. Till att börja med, läste jag igenom de dokument som var föremål för analys, för att få 

en översikt över datamaterialet.  

2. Därefter gick jag igenom dokumenten än en gång, på jakt efter citat och formuleringar 

som jag med hjälp av Nvivo delade in i så kallade ”noder”. Noder är ett verktyg för 

kodning, närmare bestämt: ”the process of marking passages of text in a project’s 

document (…)” (Bryman, 2016:606). Dessa noder baserades på de centrala 

aspekterna av frågeställningen och det teoretiska ramverket som jag ville undersöka 

närmare (t.ex. förhållandet mellan majoritets- och minoritetskvinnoorganisationer) 

och i preferensöverensstämmelse-delen av analysen baserades noderna på 

organisationernas preferenser och argumentation. 

3. Med hjälp av noderna och deras tillhörande citat, kunde jag därefter identifiera teman 

och kategorier, som vägledde och systematiserade analysen av datamaterialet. 

 

Även om en programvara som Nvivo förenklar och systematiserar analysen av kvalitativa, 

textbaserade data, har det också pekats på en del nackdelar med denna form för 

analyshjälpmedel. Exempel på nackdelar med att systematisera kvalitativa data med hjälp av 

Nvivo är att man fragmentiserar datamaterialet, och att det därmed finns en fara för att man 

mister kontexten (Bryman, 2016:603). Detta kan i sin tur påverka validiteten av resultaten, 

eftersom man genom att dela in datamaterialet i noder kan belysa citat som i värsta fall kan 

bli lösryckta från kontexten. Men genom att vara medveten om denna utmaning, och att se till 

att man får en översikt över textmaterialet innan man sätter igång med kodningen, kan man 

ändå se till att behålla kontextförankringen i kodningsprocessen. Dessutom kan användandet 

av program som Nvivo öka reliabiliteten av studieresultaten, eftersom det ger en möjlighet att 

göra analysprocessen mer transparent och noggrann (Bryman, 2016:603).8 Mer om 

                                                        
8 Exempel på hur Nvivo användes i analysprocessen kan ses i bilaga 3 i appendix. 
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reflektioner kring validitet och reliabilitet i andra aspekter av uppsatsen kommer diskuteras 

här nedan.  

 

4.6 Validitet, reliabilitet och uppsatsens begränsningar 

 

För att resultaten av studien som genomförs inom ramarna för uppsatsen skall anses giltiga 

och trovärdiga, bör man tänka igenom vilka implikationer för validitet och reliabilitet som val 

av metod och forskningsdesign leder till. I detta avsnitt skall det därför redogöras för några 

av implikationerna utav uppsatsens metodval för validitet och reliabilitet, samt uppsatsens 

begränsningar generellt.  

 

4.6.1 Denna case-studies begränsningar 

Här ovan definierades en case-studie som en detaljerad analys av ett enskilt fenomen 

(Bryman, 2016:60). Men i tillägg till detta, menar Gerring (2007:211) att en case-studie 

förutom att intensivt studera ett enskilt fall också syftar till att förstå en större population av 

liknande enheter. Dock har denna case-studie, och case-studien som forskningsdesign i 

allmänhet, sina inneboende begränsningar när det gäller i vilken grad man kan säkra yttre 

validitet, alltså i vilken grad resultatet av studien kan sägas gälla för liknande fall (Gerring, 

2007:49). En begränsning med denna uppsats skulle därmed kunna tänkas vara att resultatet 

av studien inte kan generaliseras med lika stor säkerhet som ifall jag hade gott i en mer 

kvantitativ metodisk och analytisk riktning.  

Att säkra en hög grad av yttre validitet behöver dock inte vara det främsta målet för en case-

studie (Bennett och Elman, 2006). När det gäller avvägningen mellan att studera någonting 

med översikt över många enheter, eller att studera ett enskilt fenomen på djupet, lutar 

utformningen av forskningsdesignen för denna uppsats åt det sistnämnda (Gerring, 2007:49). 

Som frågeställningen för uppsatsen antyder, så är det först och främst variation inom caset 

som är i fokus – variation mellan de olika organisationerna och mellan de två delarna i 

policyprocessen. Med hänsyn till frågeställningens utformning, är därför den begränsade 

möjligheten till att generalisera inte ett så stort problem, och den föreliggande 

forskningsdesignen, trots sina begränsningar, kan därmed ändå anses väl lämpad för att 

besvara frågeställningen. 
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4.6.2 Utmaningar med textanalys 

 

Ett allmänt mål inom de flesta sorters forskning är målet om intersubjektivitet – att olika 

personer kan utföra oavhängiga undersökningar av samma fenomen och komma fram till 

samma resultat (Bergström och Boréus, 2005:36). En vanlig invändning mot textanalys som 

analysmetod, är att den kan riskera att bli alltför subjektivt betonad, och att detta kan medföra 

svårigheter att uppnå just intersubjektivitet (Bergström och Boréus, 2005:142). Denna 

uppsats, vars primära analysmetod är just textanalys, skulle därför kunna riskera att bli alltför 

subjektiv med hänsyn till tolkning. Dock kan invändas att just subjektiv tolkning, som är en 

så central del av samhälls- och statsvetenskap, ofrånkomligen medför dessa svårigheter, och 

idealet att uppnå fullständig intersubjektivitet i framförallt kvalitativt orienterade studier på så 

sätt kan verka orimligt (Bergström och Boréus, 2005:36). Trots detta, bör man ändå sikta till 

att textanalysen är så välgrundad och transparent som möjligt, så att andra personer skall om 

inte fullständigt kunna rekonstruera studien, så kunna följa med i de metodval och 

resonemang som görs (ibid.). Detta tas hänsyn till i uppsatsen genom användningen av 

programvaran Nvivo, samt systematiserandet av analysresultaten i tabeller och figurer.  

 

Ett sätt att komplettera den kvalitativa, textbaserade innehållsanalysen av dokument 

relaterade till organisationernas och de statliga aktörernas uttalanden, hade kunnat vara att 

utföra intervjuer med relevanta representanter för organisationerna och de relevanta statliga 

institutionerna. På så sätt hade man kunnat få tillgång till detaljer och perspektiv som 

eventuellt inte kom fram av remissvar, remissbrev och andra dokument, och ha fått en 

djupare insikt i processens skeenden och vändningar. Dock bedömdes det föreliggande 

textmaterial et vara tillräckligt omfattande och informativt för att bidra med tillfredsställande 

data till uppsatsen.  
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5 Analys: Kartläggning av preferenser och 

argument 
 

Analysen i den här uppsatsen består av två kapitel, där jag i detta kapitel kommer att 

presentera resultaten av analysen av dataunderlaget för uppsatsen. I det nästföljande kapitlet 

följer jag sedan upp detta med en diskussion i ljus av det som presenteras i detta kapitel, samt 

de förväntningar som framlades i slutet av teorikapitlet. Detta analyskapitel är en 

kartläggning av organisationernas preferenser och argument, och spårningen av dessa i 

beslutsfattarnas uttalanden. På så sätt undersöker jag i vilken grad organisationernas 

argument förekom i beslutsfattarnas uttalanden i efterkant av de två besluten som markerades 

i tidslinjen i avsnitt 4.4.  

 

5.1 En översikt över policyprocessens delar 

 

I de efterföljande avsnitten kommer jag att redogöra för organisationernas preferenser och 

argumentation där de två remisserna som hölls under loppet av policyprocessen står i fokus 

för analysen. Därefter undersöks i vilken grad jag kunde finna spår av 

kvinnoorganisationernas argumentation i beslutsfattarnas uttalanden i form av propositioner, 

remissbrev, lagtext, pressmeddelanden, skrivelser och andra relaterade policydokument. 

Varje del kommer att avhandlas var för sig, men innan dess presenteras här en översikt över 

de två delarna för analys. 

 

De av kvinnoorganisationernas och beslutsfattarnas uttalanden som analyseras och jämförs 

med varandra utgår primärt ifrån de två remisserna som hölls under loppet av 

policyprocessen. En presentation och jämförelse av dessa är alltså på sin plats. Utgångspunkt 

för remissen 2009 var den offentliga utredningen NOU 2009: 14 – Et helhetlig 

diskrimineringsvern. Denna NOU bestod av Diskrimineringskommitténs utredning av den 

dåvarande diskrimineringslagstiftningen, samt deras förslag på hur en samlad 

diskrimineringslag skulle kunna se ut (NOU, 2009: 14).  

 

Utgångspunkten för remissen 2015 var Solberg-regeringens lagförslag till en samlad 

diskrimineringslag, i mångt och mycket baserat på det som framlagts i NOU 2009:14, men 
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med en del nya punkter och förslag i tillägg (Remissbrev, 2015). En översikt över 

kvinnoorganisationernas aktivitet i de båda remisserna visas i tabellen och stapeldiagrammet 

här nedan. För en översikt över vilka de inkluderade kvinnoorganisationerna i analysen är, 

står de upplistade i tabell 2 i föregående kapitel.   

 

 

Figur 3. Jämförelse av remisserna – antal inbjudna, antal remissvar 

  

I stapeldiagrammet illustreras hur många kvinnoorganisationer som bjöds in till, bidrog med 

remissvar eller kommenterade självständigt utan inbjudan på respektive remiss. Av detta 

diagram kan man se att det var fler remissvar både bland inbjudna och icke-inbjudna 

organisationer till remissen 2015. Varför det är så, kan man bara spekulera i, för det är ingen 

skillnad på antal inbjudna kvinnoorganisationer mellan remisserna. En faktor som kan ha 

spelat in är att det var mer uppmärksamhet i media runt lagförslaget som 2015-remissen 

baserades på, till exempel i tidningsartiklar i Dagsavisen (Melgård, 2015) och Vårt Land 

(Høgestøl, 2015). Det anordnades dessutom ett debattmöte på Litteraturhuset i Oslo i januari 

2016 i förbindelse med remissen, där några av kvinnorörelsens organisationer var inbjudna 

och deltog.9 Att remissen 2009 inte baserades på ett lagförslag men en NOU, kan ha varit 

ytterligare en faktor som gjorde att denna remiss inte genererade lika mycket 

uppmärksamhet. Man kan också tänka sig att tidsaspekten spelade in; under de sex år som 

                                                        
9 http://litteraturhuset.no/program/2016/01/Reform.html [hämtad 24.03.2017] De 

kvinnoorganisationer som deltog var MiRA-senteret, Samisk Kvinneforum, Krisesentersekretariatet 

och Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK).  
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förflöt mellan den första och andra remissen är det inte omöjligt att organisationerna fick tid 

att tänka över, lära sig mer om och på så sätt verkligen sätta sig in i debatten kring en samlad 

lag.  

 

Som nämndes i avsnittet som behandlade uppsatsens dataunderlag, har analysen av 

datamaterialet fokuserats till att gälla det som kvinnoorganisationerna kommenterat på i 

remissvaren. Det var många teman att tycka till om, men efter en genomläsning av 

kvinnoorganisationernas uttalanden i båda remisserna, kan de huvudteman som kan sägas ha 

varit i fokus för de flesta av kvinnoorganisationerna sammanfattas i dessa punkter:  

 

- Lagens ändamål – Diskrimineringskommittén och Solberg-regeringen föreslog att göra 

lagens ändamål könsneutralt, till skillnad från till exempel Likestillingsloven (2013, § 1), 

vars ändamålsparagraf innehåller formuleringen: ”Loven tar særlig sikte på å bedre 

kvinners stilling.” Hur ändamålsparagrafen skulle formuleras kommenterades på i nästan 

alla kvinnoorganisationernas remissvar. 

- Lagens sakliga omfattning [lovens virkeområde] – med andra ord huruvida lagen skall 

gälla på samhällets alla områden. En majoritet av Diskrimineringskommittén föreslog att 

lagen inte skulle gälla i familjeliv och rent personliga förhållanden (Remissbrev, 2009:2). 

Solberg-regeringen följde i Diskrimineringskommitténs fotspår och föreslog också att 

undanta familjeliv och rent personliga förhållanden från lagens sakliga omfattning 

(Remissbrev, 2015:7). 

- Aktivitets- och redogörelseplikten – handlar om att både arbetsgivare och offentliga 

myndigheter aktivt skall arbeta för jämställdhet, och redogöra för att detta blir gjort 

(NOU, 2009: 14:203). Diskrimineringskommittén föreslog att utöka aktivitetsplikten till 

alla diskrimineringsunderlag, men slopa redogörelseplikten (Remissbrev, 2009:3). 

Solberg-regeringen var inne på samma spår, och föreslog i tillägg att privata 

verksamheter med under 50 anställda inte skulle omfattas av aktivitetsplikten 

(Remissbrev, 2015:7). 

 

I den andra delen var det dessutom en del nytillkomna punkter i lagförslaget, signerade 

Solberg-regeringens Barne- og Likestillingsdepartement. Det nytillkomna i lagförslaget som 

anmärktes på av kvinnoorganisationerna var: 
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- Att ta in omsorgsuppgifter som ett eget diskrimineringsunderlag,” (…) for å tydeliggjøre 

at dette er vernet av loven og at vernet gjelder likt for kvinner og menn.” (Remissbrev, 

2015:7).  

- Förstärkning av skyddet mot diskriminering i samband med graviditet och 

föräldraledighet (Remissbrev, 2015:6) 

- Att utöka möjligheten för att bedriva positiv särbehandling till att gälla för alla 

diskrimineringsunderlag, med fokus på att utöka det också till män: ”Departementet har 

foreslått at en felles lov skal være kjønnsnøytral. Det innebærer at loven vil gi en lik 

adgang til positiv særbehandling av kvinner og menn. Departementet foreslår derfor å 

oppheve forskriftshjemmelen som regulerer adgangen til positiv særbehandling av 

menn.” (Remissbrev, 2015:97).  

- Att tydliggöra förbudet mot sammansatt diskriminering – det vill säga diskriminering på 

grund av flera diskrimineringsunderlag samtidigt, eller diskriminering på grund av en 

kombination av lagens upplistade diskrimineringsunderlag (Remissbrev, 2015:72).  

 

Det kan dock konstateras att de tre punkterna upplistade här ovan: lagens ändamål, lagens 

sakliga omfattning och aktivitets- och redogörelseplikten, kan anses vara de mest 

genomgripande ändringarna i diskrimineringslagstiftningen i förhållande till kvinnors 

rättigheter, och därför riktade kvinnoorganisationerna mestadels sin uppmärksamhet mot 

dessa i bägge remisserna. Följaktligen kommer även det i analysen att fokuseras på dessa tre 

punkter.  

 

5.2 Den första delen: 2009–2013  

 

När det gäller remissen 2009, var Lindholts analys av remissinstansernas uttalanden om en 

samlad diskrimineringslag till stor hjälp för att skaffa sig en överblick över vilka som var de 

centrala preferenserna och argumenten som gavs uttryck för (Lindholt, 2011). I min analys 

uppvisades dock inte en lika stor variation av preferenser och argument som i Lindholts 

uppsats, då hennes uppsats var baserad på alla de deltagande remissinstansernas remissvar 

(82 stycken), medan denna analys begränsades till sju (kvinno-) organisationers remissvar i 

första remissrundan.  
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5.2.1 Organisationernas uttalanden 

 

Utgångspunkten för remissen 2009 var som nämnt ovan NOU 2009:14 – Et helhetlig 

diskrimineringsvern, och vad som var föremål för remissinstanserna att tycka till om var 

huruvida det var önskvärt med en samlad diskrimineringslag, som skulle ersätta de nuvarande 

separata lagarna på diskrimineringsområdet (Likestillingsloven, Lov mot etnisk 

diskriminering og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, samt enskilda bestämmelser i 

Arbeidsmiljøloven kapitel 13) (Remissbrev, 2009:1). I tillägg önskades inspel om innehållet i 

en sådan lag, och hur den skulle utformas.10  

 

Här nedan sammanfattas i tabell 3 de preferenser angående en samlad diskrimineringslag som 

kvinnoorganisationerna gav uttryck för i remissen 2009. 

 

Tabell 3. Organisationernas preferenser, remissen 2009 

För Emot Varken för eller emot 

Juridisk Rådgivning for Kvinner 

(JURK) 

Kvinnegruppa Ottar KUN – Senter for Kunnskap og 

Likestilling  

Likestillingssenteret Norsk Kvinnesaksforening  

 Norske Kvinnelige Akademikere  

 Kvinnefronten  

 

 

Det första som kan påpekas efter en snabb överblick av tabell 3 här ovan är frånvaron 

minoritetskvinnoorganisationer – det var alltså uteslutande olika former av 

majoritetskvinnoorganisationer som bidrog med remissvar i den första remissrundan. Det 

andra som illustreras av tabellen är att remissvaren som tillhandahölls av 

kvinnoorganisationerna i den första remissrundan 2009 var mestadels skeptiska till en samlad 

diskrimineringslag.  

 

I tabell 4 här nedan sammanfattas de argument som gavs för och emot en samlad 

diskrimineringslag. 

 

 

                                                        
10 Dessutom önskade Diskrimineringskommittén att remissinstanserna skulle kommentera på 

”spørsmålet om grunnlovsfesting av ikke-diskrimineringsprinsippet og om Norge bør ratifisere 

tilleggsprotokoll nr. 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjon.” (NOU, 2009: 14). Det ligger 

dock inte inom uppsatsens ramar att gå närmare in på detta tema. 
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Tabell 4. Argument för och emot en samlad diskrimineringslag, 2009 

Argument för en samlad 

diskrimineringslag 

Argument mot en samlad 

diskrimineringslag 

Positivt att alla 

diskrimineringsunderlagen får 

likvärdigt skydd mot 

diskriminering 

Kvinnor i särställning, inte en 

minoritet 

Harmonisering av 

lagstiftningen ett mer effektivt 

sätt att tackla diskriminering 

Olika diskrimineringsunderlag 

kräver olika åtgärder  

 

 

Det första som kan konstateras efter att ha sammanställt denna sammanfattning av argument 

för och emot en samlad diskrimineringslag, är att det inte alltid föll sig helt naturligt att dela 

in organisationernas argument i kategorierna för och emot. Precis som påpekades hos 

Lindholt, lade jag också märke till att organisationer som var positiva till lagförslaget kunde 

ha sammanfallande problemrepresentationer och argumentation med organisationer som var 

negativa till lagförslaget (Lindholt, 2011:67). Ett exempel på detta är organisationen Juridisk 

Rådgivning for Kvinner (JURK), som var för en samlad lag 2009, men som ändå betonade 

det problematiska i man att NOU-lagförslaget önskade att ta bort formuleringen i 

ändamålsparagrafen som uttrycker att lagen skall se till att kvinnors ställning skall främjas: 

”JURK bemerker at det fortsatt gjenstår mye arbeid for å oppnå reell likestilling mellom 

kjønnene. Vi mener derfor at det fremdels (sic) vil være viktig å presisere i lovteksten at 

kvinners stilling skal fremmes.” (Remissvar JURK, 10.12.2009)  

På så sätt kan man säga att JURK var för, men med många förbehåll. Detta indikerar att i den 

första delen av policyprocessen, var variationen av preferenser organisationerna sinsemellan i 

förhållande till hur de ville utforma diskrimineringslagstiftningen inte så stor som jag till en 

början hade förväntat. Denna observation kommer jag att komma tillbaka till och diskutera i 

det efterföljande kapitlet.  

 

En annan aspekt som gjorde det vanskligt att försöka identifiera argument för eller emot en 

samlad diskrimineringslag, var att många av organisationerna som var för en samlad lag, inte 

gav någon motivering till varför en samlad lag skulle ge ett starkare skydd mot 

diskriminering. Likestillingssenteret uttryckte sig till exempel så här: 
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”Først vil Likestillingssenteret generelt kommentere at et helhetlig diskrimineringsvern er et 

nødvendig skritt å ta. Det er ulogisk slik det er i dag med flere lovverk.” (Remissvar 

Likestillingssenteret, 14.12.2009) 

 

Att det skulle vara ologiskt med separata lagar och lagstiftningar kan ses som ett argument, 

men varför det skulle vara ologiskt gavs det alltså ingen närmare motivering för. En 

förklaring till att många av organisationerna i remissen 2009, inklusive en liten minoritet av 

kvinnorörelsens organisationer (JURK och Likestillingssenteret) uttryckte en preferens för en 

samlad lag utan att i närmare detalj motivera varför det skulle vara bättre än den nuvarande 

lagstiftningen, kan vara att det inte faller sig lika naturligt för organisationerna att framhäva 

sina argument för en samlad lag, då argument och motiveringar för dessa redan främjats i 

NOU 2009: 14. ”Remissvarsgenren” kan därför tänkas inbjuda till att remissinstanser påpekar 

eventuella brister i lagförslaget, snarare än vad som är bra med lagförslaget. I samband med 

detta, konstaterar Lindholt att frånvaron av argument för en samlad lag också kan ha berott på 

att Diskrimineringskommitténs inramning av separata diskrimineringslagar som ett problem, 

och en samlad lag som lösningen på detta problem, accepterades som en självklarhet av de 

flesta remissinstanserna (Lindholt, 2011:68). På så sätt kan man tänka sig att det inte ansågs 

nödvändigt att motivera dessa argument närmare. Här kan den komplicerade juridik som 

präglade NOU 2009: 14 också ha spelat in, och många av organisationernas begränsade 

kapacitet att sätta sig in i denna. 

 

Trots detta, kunde det ändå identifieras argument för en samlad lag, som sammanfattas i 

tabell 5 här ovanför. Att det ansågs positivt att alla diskrimineringsunderlagen får ett 

likvärdigt skydd mot diskriminering, och att harmonisering av lagstiftningen leder till 

effektivitet och brukarvänlighet, uttrycktes inte explicit av någon av organisationerna, men 

exempel på hur detta kunde tolkas implicit var hur till exempel KUN – Senter for Kunnskap 

og Likestilling uttryckte sig positivt till att aktivitetsplikten borde gälla för alla 

diskrimineringsunderlag (med ålder i tillägg) (Remissvar KUN, 23.12.2009). Även 

Kvinnegruppa Ottar, som sade sig vara principiellt emot en samlad lag, uttryckte sig positivt 

till utvidgning av rättigheter till fler diskrimineringsunderlag:  

 

”Kvinnegruppa Ottar støtter forslag om utvidet virkeområde for vern mot diskriminering på 

grunn av seksuell orientering og politisk syn.” (Remissvar Kvinnegruppa Ottar, 30.12.2009) 
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Någonting som är intressant i förbindelse med detta uttalande, var att Kvinnegruppa Ottar, 

Norske Kvinnelige Akademikere, Norsk Kvinnesaksforening och Kvinnefronten föreslog i 

sina remissvar att en samlad lag för de andra diskrimineringsunderlagen vore en bra idé, men 

att kön (här främst förstått som kvinnor) står i en särställning och att man därför borde 

behålla Likestillingsloven som separat lag (Remissvar Kvinnegruppa Ottar, 30.12.2009 och 

Remissvar Kvinnefronten, utan datum, Remissvar Norske Kvinnelige Akademikere, 

31.12.2009 och Remissvar Norsk Kvinnesaksforening, 30.12.2009). Detta är intressant 

eftersom detta understryker att för de flesta kvinnoorganisationerna som uttalade sig i denna 

remiss är inte samlandet av diskrimineringslagarna ett problem i sig, istället är det först och 

främst inlemmandet av Likestillingsloven i denna samlade lag som de argumenterar emot.  

 

5.2.2 Preferensöverensstämmelser och argument 

 

Baserat på organisationernas uttalanden i den första remissen, utarbetades här ovan en 

sammanställning av de återkommande argumenten för och emot en samlad 

diskrimineringslag, som kan beskådas i tabell 4. Det var framförallt dessa argument som jag 

försökte identifiera i beslutsfattarnas uttalanden i efterkant av det första beslutet beträffande 

en samlad diskrimineringslag – med fokus på de teman som kommenterades på av 

majoriteten av de involverade kvinnoorganisationerna: lagens ändamål, lagens sakliga 

omfattning, samt aktivitets- och redogörelseplikten.  

 

Kort summerat, kan utfallet av den första delen av policyprocessen beskrivas som en 

framgång för majoriteten av kvinnoorganisationerna som uttalade sig i samband med 

remissen 2009. Majoriteten av kvinnoorganisationerna önskade att status quo skulle behållas, 

och främjade detta med argumentet att eftersom kvinnor som diskrimineringsunderlag står i 

särställning, och inte är någon minoritet likt de andra diskrimineringsunderlagen. Detta 

argument verkade de ha fått respons på i form av att Stoltenberg II-regeringen beslutade om 

att behålla den föreliggande diskrimineringslagstiftningen. Detta kan tydligast illustreras med 

Lysbakkens uttalanden i ett pressmeddelande 2011: 

 

”- Flere har sagt at de er bekymret for at en samlet diskrimineringslov ville kunne svekke 

diskrimineringsvernet for kvinner. Vernet mot kjønnsdiskriminering er et helt sentralt 

instrument i likestillingsarbeidet. Jeg ønsker derfor ikke å oppheve likestillingsloven. En egen 
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lov om kjønnslikestilling vil gi de beste rammene for arbeidet for å bedre kvinners stilling. På 

samme måte mener jeg at egne lover vil gi de beste rammene for likestillingsarbeidet med 

hensyn til etnisitet og funksjonsevne, sier Lysbakken.” (Pressmeddelande, 02.09.2011)  

   

Av detta uttalande att döma, verkade Stoltenberg II-regeringen ha tagit till sig ytterligare ett 

av argumenten mot en samlad diskrimineringslag, nämligen ”olika diskrimineringsunderlag 

kräver olika åtgärder”. Beslutet att behålla diskrimineringslagstiftningen som den är, 

uppdelad i separata lagar, tyder också på detta. Dock var det inte enbart de 

kvinnoorganisationerna som var emot en samlad lag vars argumentation man kunde finna 

spår av i detta pressmeddelande. I slutet av pressmeddelandet, stod det också: 

 

”Selv om det ikke blir en samlet lov slik Diskrimineringslovutvalget foreslo, vil vi ta tak i de 

forbedringspunktene som har fremkommet i forbindelse med utvalgets innstilling. Hvordan vi 

kan gjøre reglene i de ulike lovene mer like, er blant de spørsmål departementet nå arbeider 

med.” (Pressmeddelande, 02.09.2011) 

 

Här kan alltså argument som lutar åt det positiva med en samlad lag också identifieras, så 

som att harmonisering av lagstiftningen är ett mer effektivt sätt att tackla diskriminering, 

argument som uttrycktes av JURK och Likestillingssenteret. Detta citat från Stoltenberg II-

regeringens skrivelse om riktlinjer för jämställdhetspolitiken, som beskriver deras ändringar i 

diskrimineringslagstiftningen i efterkant av remissen 2009, uttrycker liknande argument: 

 

”Formålet med endringene er å fremme likestilling gjennom å styrke diskrimineringsvernet. 

Likere og mer tilgjengelige lovtekster innebærer også et styrket diskrimineringsvern.” (Meld. 

St. 44, 2012–2013:11) 

 

Dessa uppenbara genomslag till trots, skall jag här nedan presentera några av 

preferensöverenstämmelserna mellan organisationernas argumentation och beslutsfattarnas 

uttalanden i närmare detalj.  

 

Lagens ändamål 

 

Diskrimineringskommittén föreslog att en eventuell samlad diskrimineringslag skulle ha ett 

ändamål som var könsneutralt, och att begreppet jämställdhet inte enbart skulle förknippas 
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med kön och kvinnors ställning, utan utvidgas till att omfatta alla diskrimineringsunderlagen 

(NOU, 2009: 14:101). Detta opponerade sig en majoritet av kvinnoorganisationerna emot 

(JURK, Kvinnegruppa Ottar, Kvinnefronten, Norsk Kvinnesaksforening och Norske 

Kvinnelige Akademikere), på bakgrund av till exempel att det fortfarande återstår mycket 

arbete för att uppnå reell jämställdhet mellan könen (Remissvar JURK, 10.12.2009) och att 

man genom att göra ändamålsparagrafen könsneutral ignorerar den strukturella 

ojämställdheten mellan kvinnor och män (Remissvar Norske Kvinnelige Akademikere, 

31.12.2009). Vissa av organisationerna menade också att de inte hade någonting emot en 

könsneutral samlad diskrimineringslag för de andra diskrimineringsunderlagen, så länge 

Likestillingsloven fick kvarstå (Kvinnefronten, Norske Kvinnelige Akademikere, Norsk 

Kvinnesaksforening, och Kvinnegruppa Ottar).  

 

I förhållande till detta tema, kan man hävda att dessa kvinnoorganisationer fick genomslag 

för sina argument angående lagens ändamål i den första delen, någonting som kan 

sammanfattas i detta citat: ”Departementet foreslår at det fortsatt skal stå i likestillingsloven 

at loven særlig tar sikte på å bedre kvinners stilling.” (Prop. 88 L: 14) 

 

Argumentet mot en samlad diskrimineringslag – att kvinnors situation står i särställning, 

verkade därmed få genomslag, och det faktum att formuleringen ”loven tar særlig sikte på å 

bedre kvinners stilling” (Likestillingsloven, 2013 §1) fick stå kvar, visar att en majoritet av 

kvinnoorganisationerna fick genomslag på detta tema i den första remissrundan.  

 

Lagens sakliga omfattning 

 

Diskrimineringskommittén föreslog att familjeliv och rent personliga förhållanden, alltså det 

som föregår inom husets fyra väggar, skulle undantas från en samlad diskrimineringslags 

sakliga omfattning (NOU, 2009: 14:326). Kommitténs argument för detta var att det inte 

skulle vara ändamålsenligt med en rent symbolisk bestämmelse som i praxis inte skulle gå att 

upprätthålla och verkställa (NOU, 2009: 14:110). Värt att märka är att nuvarande 

Likestillingsloven (2013) gäller på alla samhällets områden, men att det i praxis inte 

verkställs domar när det gäller familjeliv och rent personliga förhållanden (ibid.). 

 

En majoritet av kvinnoorganisationerna menade dock att det att undanta familjeliv och rent 

personliga förhållanden från en samlad diskrimineringslags sakliga omfattning skulle vara en 
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försvagning av diskrimineringsskyddet, framförallt för kvinnor (JURK, Kvinnegruppa Ottar, 

Norsk Kvinnesaksforening). Norske Kvinnelige Akademikere och Kvinnefronten nämnde 

inte explicit någonting om lagens sakliga omfattning, men deras önskan att behålla 

Likestillingsloven visar på att de menar att lösningen som förekommer i denna lag skulle vara 

mer gunstig. Dessa organisationer menar i motsättning till Diskrimineringskommittén att det 

symboliska i att inkludera familjeliv och rent personliga förhållanden är ändamålsenligt, 

eftersom det signalerar att diskriminering inte är acceptabelt på något samhällsområde.  

 

Också när det gäller detta tema, fick de flesta kvinnoorganisationerna i efterkant av den första 

remissrundan gehör för sina åsikter, som kan ses i det här utdraget från Stoltenberg II-

regeringens proposition: 

 

 ”Departementet ønsker imidlertid ikke å innskrenke likestillingslovens virkeområde i forhold 

til dagens regler og foreslår ingen endringer i disse reglene. Likestillingslovens 

diskrimineringsforbud vil dermed fortsatt omfatte familielivet og personlige forhold, men 

skal, som i dag, ikke håndheves av ombudet, nemnda eller domstolene.” (Prop. 88 L: 59) 

 

Aktivitets- och redogörelseplikten 

 

Som nämnt ovan, föreslog Diskrimineringskommittén att utöka aktivitetsplikten till alla 

diskrimineringsunderlag, men att slopa redogörelseplikten (Remissbrev, 2009:3). Angående 

detta, valde KUN – Senter for Kunnskap og Likestilling och Likestillingssenteret att fokusera 

sina remissvar till att handla om aktivitets- och redogörelseplikten. Dessa organisationer var 

positiva till att utöka aktivitetsplikten till alla diskrimineringsunderlag, men starkt emot att 

slopa redogörelseplikten. KUN uttryckte sig till exempel så här:  

 

”KUN mener at redegjørelsesplikten bør bestå. Ellers vil et sterkt argument for å drive 

likestillingsarbeid og innhente kunnskap om likestilling falle bort.” (Remissvar KUN, 

23.12.2009) 

 

Angående aktivitets- och redogörelseplikten var kvinnoorganisationerna i den första 

remissrundan eniga – även om det skilde sig i hur stor detalj de gick in på detta tema, var de 

likt KUN och Likestillingssenteret här ovan eniga om att det var positivt att utöka 

aktivitetsplikten till alla diskrimineringsunderlag, men starkt emot att slopa 



 59 

redogörelseplikten. Angående organisationernas genomslag på detta tema, uttryckte sig 

Stoltenberg II-regeringens Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement så här: 

 

”Departementet foreslår å videreføre aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillingsloven, 

diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.” (Prop. 88 L: 

108).  

 

På så sätt kan man konkludera med att också på detta tema, fick organisationerna genomslag i 

efterkant av den första remissrundan.  

 

5.2.3 Sammanfattning av policyprocessens första del 

 

Sammanfattningsvis, innebar det första beslutet i den första delen av policyprocessen att det 

inte blev någon samlad diskrimineringslag – istället blev det stort sett en vidareföring av det 

ursprungliga regelverket, med mindre ändringar i de separata lagarna, samt en ny lag mot 

diskriminering på basis av sexuell orientering. Detta kan därmed ses som en stor grad av 

genomslag för de fyra kvinnoorganisationer som var emot en samlad lag i den första 

remissrundan – Kvinnegruppa Ottar, Norsk Kvinnesaksforening, Kvinnefronten och Norske 

Kvinnelige Akademikere. Deras argumentation mot en samlad diskrimineringslag – som 

sammanfattades i tabell 4; att kvinnor som diskrimineringsunderlag står i särställning 

eftersom kvinnor inte är en minoritet, samt att olika diskrimineringsunderlag kräver olika 

åtgärder, såg ut till att vinna fram när det gällde Stoltenberg II-regeringens beslut att behålla 

Likestillingsloven nästintill intakt. Men också de kvinnoorganisationer som var mer positiva 

till en samlad lag, alltså JURK och Likestillingssenteret, kan sägas ha fått en viss grad av 

genomslag i och med att de ändringar som gjordes i lagtexterna var att göra dem mer lika, 

och på så sätt harmonisera dem – på linje med de argument för en samlad diskrimineringslag 

som främjades av dessa organisationer.  

 

5.3 Den andra delen: 2013–2017 

 

Den andra delen av policyprocessen inleddes med ett regeringsskifte, och det är värt att 

återigen påpeka det faktum att Solberg-regeringen annonserade ganska kort tid efter att ha 

tillträtt att de nu hade börjat arbeta på en samlad diskrimineringslag (Pressmeddelande, 

19.12.2013). Detta kan därför hävdas ha satt en annan ton för debatten, i och med att de i 
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många pressmeddelanden hävdade att det nu var dags för en ändring av 

diskrimineringslagstiftningen. Årtalet 2017 markerades som ”beslut”, eftersom sent omsider i 

uppsatsens analysprocess, närmare bestämt den 5:e april 2017 – kom från Solberg-regeringen 

en proposition om en samlad diskrimineringslag (Prop. 81 L, 2016–2017). Om detta leder till 

förändringar i diskrimineringslagstiftningen i form av en samlad diskrimineringslag återstår 

att se. I kvinnoorganisationernas remissvar kändes många av argumenten för och emot en 

samlad lag igen från den första delen, men det var också en del nytt, som framförallt berörde 

Solberg-regeringens förslag att göra lagen ännu mer könsneutral på flera områden. 

 

5.3.1 Organisationernas uttalanden 

 

Utgångspunkten för remissen 2015 var ett ganska så omfattande remissbrev som i mångt och 

mycket byggde på lagförslaget framlagt i NOU 2009: 14, men med en del ändringar 

signerade Solberg-regerings Barne- og Likestillingsdepartement. I tabellerna här nedan finns 

en översikt över kvinnoorganisationernas preferenser och argument i samband med remissen 

som initierades 2015. 

 

Tabell 5. Organisationernas preferenser, 2015 

För Emot Varken för eller emot 

MiRA-senteret Juridisk Rådgivning for Kvinner 

(JURK) 

KUN – Senter for Kunnskap og 

Likestilling  

 Kvinnefronten  Norges Kvinne- og Familieforbund 

 Kvinnegruppa Ottar Ammehjelpen 

 Likestillingssenteret  Initiativ Bedre Barseltid 

 Norsk Kvinnesaksforening  

 Norske Kvinners Sanitetsforening  

 Samisk Kvinneforum  

 Norgesunionen av 

Soroptimistklubber 

 

 Norsk Kvinnelig Teologforening  

 

Också i remissen som hölls 2015 var det vanskligt att dela upp organisationerna mellan de 

som var för och de som var emot en samlad diskrimineringslag, och som man kan se i tabell 5 

uttryckte fyra av organisationerna inga speciella preferenser när det gällde att samla 

diskrimineringslagstiftningen i en lag eller behålla lagstiftningen som den är. Det skall också 

nämnas att MiRA-senteret, den enda organisationen som uttryckligen var för en samlad lag, 

var för med många förbehåll. I förbindelse med det skall det också understrykas att det 
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stundtals var vanskligt att kategorisera argumenten som kvinnoorganisationerna framförde 

för och emot en samlad diskrimineringslag. Som nämndes här ovan, var det oftast mer 

nyanserat än så -  en organisation kunde vara för en samlad diskrimineringslag, men ändå 

vara skeptisk till exempelvis könsneutraliteten i lagförslaget. Trots detta, fann jag det 

användbart att behålla indelningen av argumenten för och emot som i tabellen här nedan, för 

att systematisera och tydliggöra analysen.  

 

Tabell 6. Argument för och emot en samlad diskrimineringslag, 2015 

Argument för en samlad 

diskrimineringslag 

Argument mot en samlad 

diskrimineringslag 

Positivt att alla 

diskrimineringsunderlagen får 

likvärdigt skydd mot 

diskriminering 

Kvinnor i särställning, ingen 

minoritet 

Samlad lag bra för att se olika 

sorters diskriminering i 

sammanhang 

Olika diskrimineringsunderlag 

kräver olika åtgärder  

En könsneutral definition av 

jämställdhet är en mer täckande 

definition av jämställdhet 

Könsneutraliteten i lagförslaget 

maskerar strukturella orättvisor 

mellan könen 

 

Jämfört med remissen 2009, är det intressant att se att en överväldigande majoritet av 

kvinnoorganisationerna är emot en samlad diskrimineringslag i remissen 2015. Dessutom har 

JURK och Likestillingssenteret - de två organisationerna som var för en samlad lag 2009, 

ändrat åsikt och är i denna remiss istället emot en samlad lag. Detta skulle kunna bero på de 

nytillkomna punkter och förslag som presenterades i Solberg-regeringens lagförslag. En 

skillnad mellan Diskrimineringskommitténs lagförslag 2009 och Solberg-regeringens 

lagförslag 2015 är nämligen att många av de ändringar eller tillägg som gjorts, har att göra 

med att könsneutralisera många av bestämmelserna i lagförslaget. Detta kan illustreras med 

några av de nytillkomna aspekterna som listades upp här ovan, till exempel att positiv 

särbehandling skall gälla likt för både kvinnor och män: 

 

”I dag åpner Likestillingsloven bare i begrenset grad for særbehandling av menn. 

Departementet har foreslått at en felles lov skal være kjønnsnøytral. Det innebærer at loven 

vil gi en lik adgang til positiv særbehandling av kvinner og menn. Departementet foreslår 

derfor å oppheve forskriftshjemmelen som regulerer adgangen til positiv særbehandling av 

menn.” (Remissbrev, 2015:97) 
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Att departementet föreslår att man skall öppna upp för positiv särbehandling av män på vissa 

områden mottogs positivt av de flesta kvinnoorganisationerna. Däremot att lagförslaget skall 

vara utpräglat könsneutralt har många av kvinnoorganisationerna uttalat sig emot i 

remissvaren, inklusive JURK och Likestillingssenteret, och denna nytillkomna aspekt i 

lagförslaget kan därför vara en förklaring till att JURK och Likestillingssenteret i denna 

remiss är emot en samlad diskrimineringslag.  

 

Förutom det nytillkomna argumentet emot könsneutraliteten i lagförslaget, går många av 

argumenten mot en samlad diskrimineringslag igen från remissvaren 2009, och därför 

återfinns de också i tabell 6, som visar argumenten som kunde identifieras i remissen 2015. 

Också i remissen 2015 fokuserar till exempel Kvinnegruppa Ottar, Kvinnefronten och Norsk 

Kvinnesaksforening på att kön (främst förstått som kvinnor) som diskrimineringsunderlag 

står i särställning eftersom det inte är en minoritet, och att det därför inte bör inlemmas i en 

samlad diskrimineringslag. Som nämnt här ovan, så blev det mer aktivitet i media i den andra 

delen av policyprocessen, och Norsk Kvinnesaksforening uttalade sig i dagstidningar 

(Klassekampen och Dagsavisen) i form av debattinlägg.11 Det här utdraget från ett 

debattinlägg signerat Torild Skard, dåvarande ledare för Norsk Kvinnesaksforening, 

sammanfattar några av kvinnoorganisationernas huvudargument mot en samlad 

diskrimineringslag: 

 

”Teksten tilslører den systematiske kvinnediskrimineringen som finner sted, og skiller ikke 

mellom kvinner og menn. Alle kan påberope seg vern. Det tidligere formålet om å «styrke 

kvinners stilling» er også fjernet. Med en slik kjønnsløs lov forblir skeivfordelingen mellom 

kvinner og menn uendret og endog forsterket.” (Debattinlägg Norsk Kvinnesaksforening, 

Klassekampen 08.12.2015) 

 

 Att de olika diskrimineringsunderlagen är alltför olika till sin karaktär för att behandlas inom 

samma lagstiftning var också det ett argument som gick igen hos många 

kvinnoorganisationer i den andra remissrundan, till exempel uttalade sig Samisk 

Kvinneforum om detta: 

                                                        
11 “Kjønnsløs diskrimineringslov svekker likestillingen” http://kvinnesak.no/2015/12/kjonnslos-

diskrimineringslov-svekker-likestillingen/ [hämtad 04.04.2017] Publicerat på Norsk 

Kvinnesaksforenings hemsida. “Useriøs statsråd” http://kvinnesak.no/2015/06/userios-statsrad/ 

[hämtad 04.04.2017] Publicerat på Norsk Kvinnesaksforenings hemsida. 

http://kvinnesak.no/2015/12/kjonnslos-diskrimineringslov-svekker-likestillingen/
http://kvinnesak.no/2015/12/kjonnslos-diskrimineringslov-svekker-likestillingen/
http://kvinnesak.no/2015/06/userios-statsrad/
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”Den nye diskriminerings- og likestillingsloven skal fremme likestilling og forhindre 

diskriminering, generelt og for alle – som om alle diskrimineringsgrunnlag er av samme 

kategori! Det er forskjeller på typer diskriminering.” (Remissvar Samisk Kvinneforum, 

22.01.2016) 

 

Eftersom det bara var en organisation (MiRA-senteret) som uttryckligen var för en samlad 

lag, och dessutom med många förbehåll, var det svårt att identifiera argument för en samlad 

lag bland kvinnoorganisationernas remissvar. Några av organisationerna menade ju som 

nämnt ovan att de är principiellt för, eller i alla fall inte principiellt emot, en samlad lag 

(JURK, KUN, Likestillingssenteret och Norsk Kvinnelig Teologforening), men att mycket av 

innehållet i lagförslaget gjorde att de konkluderade med att behållandet av den nuvarande 

lagstiftningen vore att föredra framför en ny, samlad lag. KUN uttryckte att de skulle vara för 

en samlad lag ifall alla diskrimineringsunderlag skulle få ett likvärdigt skydd mot 

diskriminering, men att de menade att detta inte verkade vara fallet i lagförslaget som 

presenterats av Solberg-regeringen (Remissvar KUN, 19.01.2016). Detta argument, och 

några av de andra mer konkreta argumenten för en samlad lag står listade i tabell 6, och när 

det gäller argumentet om att en könsneutral definition av jämställdhet i lagförslagets 

ändamålsparagraf är någonting positivt, och att detta är en mer täckande definition av 

jämställdhet, ställer sig Norges Kvinne- og Familieforbund bakom detta argument 

(Remissvar Norges Kvinne- og Familieforbund, 22.01.2016). Ett annat tydligt argument för 

en samlad diskrimineringslag var att en samlad lag vore bra för att kunna se olika sorters 

diskriminering i sammanhang. Angående detta, uttryckte sig minoritetskvinnoorganisationen 

MiRA-senteret så här:  

 

”MiRA-senteret er i utgangspunktet positive til en felles diskrimineringslov, hvor loven mot 

etnisk diskriminering er satt i sammenheng med kjønnsdiskriminering.” (Remissvar MiRA-

senteret, 19.01.2016) 

 

Emellertid var detta en av MiRA-senterets få positiva kommentarer till en samlad lag, i stort 

sett hade MiRA-senteret gemensamma beröringspunkter med de andra 

kvinnoorganisationerna, till exempel när det gällde kritik mot att ta bort formuleringen som 

främjar kvinnors ställning i ändamålsparagrafen, och kritik mot att ta bort redogörelseplikten 

(Remissvar MiRA-senteret, 19.01.2016).  
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Jämfört med remissen 2009 deltog det denna remissrundan ett större spektrum av 

kvinnoorganisationer, med hänsyn till minoritetskvinnoorganisationer (MiRA-senteret och 

Samisk Kvinneforum) och sociala/humanitära kvinnoorganisationer (så som Norske Kvinners 

Sanitetsforening och Norges Kvinne- og Familieforbund). Detta gjorde att det tillkom nya 

perspektiv till debatten kring en samlad diskrimineringslag. Ett exempel på det är att det 

skulle kunna vara problematiskt att enbart se hudfärg i förbindelse med etnicitet, och inte som 

eget diskrimineringsunderlag, då det på detta sätt skulle bli svårare att bekämpa 

diskriminering baserat på rasism (Remissvar MiRA-senteret, 19.01.2016). Ett annat exempel 

är hur Initiativ Bedre Barseltid argumenterar för att kvinnors rätt till mammaledighet borde 

säkras i en samlad diskrimineringslag (Remissvar Initiativ Bedre Barseltid, 15.01.2016).  

 

När det gäller de fyra organisationer som var varken för eller emot en samlad lag, verkade 

dessa ta för givet att det blir en samlad diskrimineringslag. Detta kan ju sägas vara ett rimligt 

antagande, eftersom det denna gång var Barne- og Likestillingsdepartementet som initierade 

remissen, och att de som nämnt ovan talat om att det var dags att samla 

diskrimineringslagstiftningen i en lag i många pressmeddelanden dessförinnan (t.ex. 

Pressmeddelande 19.12.2013 och Pressmeddelande 20.03.2014.)  

 

Till sist är det värt att nämna att trots det i den andra remissrundan var en mer heterogen 

samling kvinnoorganisationer som deltog, hade de för det mesta sammanfallande åsikter på 

de tre centrala punkterna som kommenterades på i lagförslaget, alltså lagens ändamål, lagens 

sakliga omfattning och aktivitets- och redogörelseplikten. Därmed infriades inte heller i den 

andra delen av policyprocessen förväntningen om att kvinnoorganisationerna skulle uppvisa 

en stor variation av preferenser angående en samlad diskrimineringslag.  

 

5.3.2 Preferensöverensstämmelser och argument 

 

Precis som i avsnittet om beslutsfattarnas uttalanden i första delen, fokuseras här på de 

områden som kvinnoorganisationerna betonade som betydelsefulla i sina remissvar: lagens 

ändamål, lagens sakliga omfattning och aktivitets- och redogörelseplikten. Dessutom kommer 

förekomsten av kvinnoorganisationernas preferenser och argumentation i det som var nytt i 

remissbrevet 2015 att granskas: omsorgsuppgifter som eget diskrimineringsunderlag, 

förstärkning av skyddet mot diskriminering i samband med graviditet och föräldraledighet, 
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samt utökningen av möjligheter till positiv särbehandling till att också gälla män (samt de 

andra diskrimineringsunderlagen).  

 

Jämfört med den ganska uppenbara framgång som majoriteten av de involverade 

kvinnoorganisationerna rönte i den första delen, var det en mer blandad giv i den andra delen. 

På vissa punkter fick kvinnoorganisationerna stort genomslag för sin argumentation, men på 

andra punkter var det en väldigt liten grad av preferensöverensstämmelse mellan 

kvinnoorganisationernas och beslutsfattarnas formuleringar och argument. Trots att det i den 

här remissrundan var en mer heterogen samling kvinnoorganisationer med hänsyn till både 

organisationstyper och åsikter, var de flesta som nämnt ovan emot den ökade 

könsneutraliteten i lagförslaget. I förbindelse med detta, gjorde Solberg-regeringen på vissa 

punkter i propositionen ganska iögonfallande vändningar. Som jag kommer gå in på i 

närmare detalj här nedan, så verkar Solberg-regeringen särskilt ha lyssnat på 

kvinnoorganisationerna på punkten angående lagens ändamålsbestämmelse.  

 

I nedanstående avsnitt presenteras både de preferensöverenstämmelser och diskrepanser 

mellan kvinnoorganisationernas och beslutsfattarnas uttalanden som kunde identifieras i det 

föreliggande dataunderlaget.  

 

Lagens ändamål 

 

Oavsett om de kvinnoorganisationer som var involverade i remissen 2015 var för eller emot 

en samlad lag, var de absolut flesta explicit emot att ta bort formuleringen som siktar till att 

främja kvinnors ställning.12 Att ändamålet för en samlad diskrimineringslag inte borde ha 

med denna formulering, och därmed vara könsneutralt, är dock någonting som först 

Diskrimineringskommittén, och sedan Solberg-regeringen, har varit ganska bestämda på 

(NOU, 2009: 14:104 och Remissbrev, 2015:7). Emellertid så ändrade sig Solberg-regeringen 

på denna punkt:  

 

”Departementet foreslår at det i formålsbestemmelsen skal fremgå at loven særlig tar  

sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Med minoriteter menes i denne 

sammenheng minoriteter innenfor alle lovens diskrimineringsgrunnlag, som for eksempel 

                                                        
12 Alla kvinnoorganisationerna förutom Norges Kvinne- og Familieforbund, Ammehjelpen och 

Initiativ Bedre Barseltid. 
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etniske og religiøse minoriteter, homofile og lesbiske eller personer med 

funksjonsnedsettelser.” (Prop. 81 L: 16) 

 

Formuleringen i denna föreslagna ändamålsbestämmelse, är nästan exakt densamma som 

JURK föreslog i sitt remissvar: 

 

”En mulig ordlyd er: «Loven tar særlig sikte på å styrke kvinners og minoriteters stilling». 

På den måten vil det komme godt frem at lovgivningen først og fremst skal søke å bedre 

undertrykte gruppers stilling.” (Remissvar JURK, 22.01.2016) 

 

Förutom denna påfallande preferensöverensstämmelse, hänvisar Barne- og 

Likestillingsdepartementet i kapitlet som behandlar lagens ändamål till ett flertal 

kvinnoorganisationer (JURK, MiRA-senteret, Kvinnefronten, Kvinnegruppa Ottar, Norske 

Kvinners Sanitetsforening og Norsk Kvinnesaksforening) i samband med att 

remissinstansernas utbredda missnöje och motstånd mot en könsneutral 

ändamålsbestämmelse adresseras (Prop. 81 L: 54). Till KUN refererades det implicit när man 

påpekade att vissa remissinstanser menar att det inte är nödvändigt med en könsneutral 

ändamålsbestämmelse för att kunna främja positiv särbehandling av män (Prop. 81 L: 56 och 

Remissvar KUN, 19.01.2016). Intressant nog återger man också mycket av argumentationen 

till kvinnoorganisationerna på denna punkt – i större grad än vad som gjordes i Stoltenberg-

regeringens proposition i efterkant av remissen 2009 (Prop. 88 L: 75). Till exempel återgav 

man kvinnoorganisationernas argumentation i form av att en könsneutral 

ändamålsbestämmelse inte är det som FN:s kvinnokonvention rekommenderar (uttryckt av 

till exempel Norsk Kvinnesaksforening, Norske Kvinners Sanitetsforening och 

Kvinnefronten) eller argumentet att kvinnor inte är en minoritet och att 

könsdiskrimineringsskyddet på så sätt ser annorlunda ut än skyddet för de andra 

diskrimineringsunderlagen, som i det väsentliga är minoriteter (Prop. 81 L: 55). I 

argumentationen till varför man ändrade sig angående en könsneutral ändamålsbestämmelse, 

refereras i propositionen både till remissinstansernas utbredda motstånd och hur 

ändamålsbestämmelserna i vissa EU-direktiv är utformade (Prop. 81 L: 58). Eftersom en 

majoritet av kvinnoorganisationerna var med bland remissinstanserna som motsatte sig en 

könsneutral ändamålsbestämmelse, samt den direkta hänvisningen till och citeringen av 

(Norsk Kvinnesaksforening citeras på sidan 55) många av deras argument mot en könsneutral 

ändamålsbestämmelse – kan man konkludera med att på denna punkt fick majoriteten av de 



 67 

kvinnoorganisationer som uttalade sig i remissen 2015 genomslag för sin argumentation. Två 

av argumenten mot en samlad lag i tabell 6 kan därför återfinnas hos beslutsfattarna här: att 

kvinnor som diskrimineringsunderlag står i särställning eftersom de inte är en minoritet, samt 

att könsneutraliteten i lagförslaget maskerar strukturella orättvisor mellan könen.  

 

Lagens sakliga omfattning 

 

Om ovanstående punkt visade sig vara en framgång för de flesta av kvinnorörelsens 

organisationer involverade i den andra remissrundan, kan denna punkt – lagens sakliga 

omfattning – istället ses som ett bakslag. På detta tema präglades beslutsfattarnas uttalanden 

snarare av diskrepans från majoriteten av kvinnoorganisationernas uttalanden, och Solberg-

regeringen höll fast vid att exkludera familjeliv och rent personliga förhållanden från de 

områden där lagen skall gälla. Detta var Barne- og Likestillingsdepartementets motivering: 

 

”Departementet er enig i at et lovforbud mot diskriminering i privat- og familielivet kan virke 

holdningsskapende, men mener prinsipielt at man bør avstå fra å lage lovregler som 

utelukkende har en symbolsk funksjon. Det kan skapes en uberettiget forventning om at 

bestemmelsen gir reelle rettigheter.” (Prop. 81 L: 68) 

 

Formuleringen här ovan kan ses som ett svar till de remissinstanser – kvinnoorganisationerna 

inkluderade – som pekade på betydelsen av den symboliska effekten av att inkludera 

familjeliv och rent personliga förhållanden i lagens sakliga omfattning, trots att man praktiskt 

sett inte kunde verkställa domar på området.13 Organisationerna argumenterade för att lagen 

skulle omfatta familjeliv och rent personliga förhållanden genom att hänvisa till hur detta 

hade fungerat bra i Likestillingsloven, och att symboleffekter så som dessa inte bör 

underskattas (bland annat Kvinnegruppa Ottar, JURK och Norsk Kvinnesaksforening). 

Dessutom refererades det till hur diskriminering i stor grad också föregick mellan husets fyra 

väggar – med mäns våld mot kvinnor som ett exempel på detta (uttrycktes hos bland annat 

MiRA-senteret och Kvinnefronten). Att inte inkludera familjeliv och rent personliga 

förhållanden i lagens sakliga omfattning skulle därför sända ut helt fel signaler, 

argumenterade många organisationer.  

                                                        
13 Alla kvinnoorganisationerna i remissrundan var explicit skeptiska till att lagen inte skulle omfatta 

familjeliv och rent personliga förhållanden förutom Norgesunionen av Soroptimistklubber, 

Ammehjelpen, Initiativ Bedre Barseltid och Likestillingssenteret. 
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Dock visade det sig alltså att Solberg-regeringen i större grad betonade problematiken i att 

inte kunna följa upp domar i praxis i familjeliv och rent personliga förhållanden, än att en lag 

kunde ha en gynnsam symboleffekt. De fokuserade därmed mer på den praktiska betydelsen 

av lagens innehåll snarare än symboleffekten, när de valde att till syvende och sist exkludera 

familjeliv och rent personliga förhållanden från lagens sakliga omfattning (Prop. 81 L: 67). I 

och med det kan det hävdas att majoriteten av kvinnoorganisationerna inte fick genomslag för 

sin argumentation på denna punkt.  

 

Aktivitets- och redogörelseplikt 

 

Det tredje stora stridstemat för kvinnoorganisationerna också i denna remissrundan var hur 

aktiva åtgärder för att främja jämställdhet och motverka diskriminering skulle utformas. I 

centrum för detta stod arbetsgivares och offentliga myndigheters aktivitets- och 

redogörelseplikt; det vill säga det proaktiva arbetet med att främja jämställdhet på 

arbetsplatsen. Detta var ett tema som de absolut flesta kvinnoorganisationer yttrade sig om i 

sina remissvar, och precis som i den första remissrundan hade organisationerna KUN och 

Likestillingssenteret ett särskilt fokus på detta. Kort summerat, så var de flesta 

kvinnoorganisationerna positiva till att utöka aktivitetsplikten till att gälla fler 

diskrimineringsunderlag än kön, men kritiska till att privata verksamheter med under 50 

anställda inte skulle omfattas av aktivitetsplikten, samt det föreslagna slopandet av 

redogörelseplikten. Solberg-regeringen verkade ha tagit till sig kritiken angående privata 

verksamheters antal anställda - aktivitetsplikten omfattade i Solberg-regeringens proposition 

alla verksamheter, även de med under 50 anställda:  

 

”Departementet foreslår at alle arbeidsgivere, uansett størrelse, skal ha en generell 

aktivitetsplikt. Departementet har lagt vekt på at forslaget om at plikten bare skulle gjelde 

offentlige arbeidsgivere og private arbeidsgivere som jevnlig sysselsetter over 50 ansatte 

møtte betydelig motstand blant høringsinstansene.” (Prop. 81 L: 240) 

 

Dock valde Solberg-regeringen att slopa redogörelseplikten, trots ett stort motstånd bland 

kvinnoorganisationer och andra remissinstanser:  
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”Departementet foreslår at redegjørelsesplikten ikke videreføres i likestillings- og 

diskrimineringsloven. I stedet skal etterlevelsen av arbeidsgivers aktivitetsplikt sikres 

gjennom veiledning og kunnskapsspredning.” (Prop. 81 L: 228).  

 

I propositionen hänvisades också till Likestillingssenterets remissvar angående deras åsikter 

gällande både redogörelseplikten och konkretisering av aktivitetsplikten – dock följde man 

inte Likestillingssenterets rekommendationer på någon av dessa punkter – och 

Likestillingssenteret var särskilt mån om att behålla redogörelseplikten (Remissvar 

Likestillingssenteret, 21.01.2016 och Prop. 81 L: 239). 

 

Angående aktivitets- och redogörelseplikten kan man därmed dra slutsatsen att gällande detta 

tema uppnådde kvinnoorganisationerna både genomslag och motgångar – genomslag i form 

av att alla verksamheter oavsett storlek föreslogs ha lagfäst aktivitetsplikt, och motgångar i 

form av att redogörelseplikten föreslogs att slopas trots stort motstånd från både 

kvinnoorganisationerna och andra remissinstanser. Här kunde ett av argumenten för en 

samlad lag identifieras: det positiva i att alla diskrimineringsunderlagen får likvärdigt skydd 

mot diskriminering – i och med Solberg-regeringens förslag om att utvidga aktivitetsplikten 

till att gälla för alla diskrimineringsunderlag. Men eftersom de flesta kvinnoorganisationerna 

var så pass måna om att behålla redogörelseplikten – och Solberg-regeringens beslut att slopa 

den – kan man här tala om en särskild diskrepans. Mer om vad denna diskrepans kan ha 

berott på skall diskuteras i nästa kapitel.  

 

5.3.3 Sammanfattning av policyprocessens andra del 

 

Grad av preferensöverenstämmelser mellan kvinnoorganisationernas och beslutsfattarnas 

uttalanden i den andra delen var som nämnt här ovan en blandad giv – med både framgångar 

och motgångar med hänsyn till i vilken grad kvinnoorganisationerna kunde få genomslag för 

sina åsikter och argumentation. De fick genomslag på ett av de symboliskt viktigaste 

områdena – ändamålsbestämmelsen, som alla organisationerna förutom Norges Kvinne- og 

Familieforbund, Ammehjelpen och Initiativ Bedre Barseltid uttalade sig om. Här kunde några 

av kvinnoorganisationernas argument mot en samlad diskrimineringslag, så som kvinnans 

särställning som diskrimineringsunderlag och det negativa med det könsneutrala i 

lagförslaget identifieras. Dock möttes majoriteten av kvinnoorganisationerna av ett bakslag 
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på ett annat viktigt symboliskt område – att familjeliv och rent personliga förhållanden inte 

inkluderades i lagens sakliga omfattning. Angående aktivitets- och redogörelseplikten var det 

också på denna punkt blandade bud – en framgång gällande att alla verksamheter oavsett 

storlek föreslogs att vara bundna av lagfäst aktivitetsplikt, men en motgång gällande att 

redogörelseplikten slopades – trots stort motstånd från nästan alla de involverade 

kvinnoorganisationerna.  

 

5.4 Sammanfattning av policyprocessens två delar 

 

För att sammanfatta denna jämförelse mellan de två delarna av policyprocessen – så har det i 

detta kapitel fokuserats på vilka preferensöverensstämmelser så väl som diskrepanser som 

kunnat identifieras mellan kvinnoorganisationernas och beslutsfattarnas argumentation. Det 

visade sig under analysprocessens gång att debatten inte i så stor grad rörde sig om argument 

för och emot en samlad lag så mycket som vad i diskrimineringslagstiftningen som borde 

behållas, och vad som borde förändras. Vad det skulle betyda att ta bort av vissa av 

bestämmelserna i Likestillingsloven var istället fokus i debatten, och det var där 

preferenserna stundtals skilde sig åt mellan kvinnoorganisationer och beslutsfattare, så väl 

som kvinnoorganisationerna sinsemellan. 

 

I den första fasen uppnåddes nästan fullkomlig preferensöverensstämmelse mellan 

kvinnoorganisationer och beslutsfattare – det verkade som att Stoltenberg II-regeringen tagit 

till sig argumentation från både de som var emot en samlad diskrimineringslag, men också en 

del av de argument som uttryckte det som kunde vara positivt med en samlad lag. 

Behållandet av den föreliggande diskrimineringslagstiftningen, och framförallt 

Likestillingsloven – visade på att man tog kvinnoorganisationernas åsikter på allvar. Hur 

andra faktorer kan ha samverkat till detta skall diskuteras mer utförligt i nästa kapitel. Men 

allt i allt visade sig den första delen av policyprocessen vara främst en framgång för de 

involverade kvinnoorganisationerna.  

 

I jämförelse, bjöd den andra delen av policyprocessen på både genomslag och bakslag för 

kvinnoorganisationerna. Solberg-regeringens iögonfallande vändning angående lagens 

ändamål kan ses som den största genomslaget för kvinnoorganisationerna i denna del av 

policyprocessen. När det gäller lagens sakliga omfattning och aktivitets- och 
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redogörelseplikten verkade de dock nästan inte tagit till sig kvinnoorganisationernas 

argumentation alls. I den andra delen av policyprocessen var det dubbelt så många 

kvinnoorganisationer som bidrog med remissvar, och dessutom ett betydligt bredare 

spektrum av olika slags kvinnoorganisationer – med tillkomsten av 

minoritetskvinnoorganisationer och sociala/humanitära kvinnoorganisationer som speciellt 

bemärkningsvärt. Som nämndes här ovan, ledde dock inte heterogeniteten bland 

kvinnoorganisationer till större grad av heterogenitet i deras argumentation – istället 

argumenterade de organisationer som potentiellt kunde ha presenterat en kontrast till de som 

deltog också i den första delen av policyprocessen, på ungefär samma sätt som dem. 

Variation av organisationer, men inte preferenser – kan därför sägas vara någonting som 

präglade den andra delen.  

 

I nästa kapitel skall detta kapitels genomgång av de empiriska fynden diskuteras i närmare 

detalj – med ett speciellt fokus på hur variationen mellan de två delarna av policyprocessen 

och variationen i grad av genomslag mellan kvinnoorganisationerna kan förklaras i ljus av de 

förväntningar som formulerades i slutet av kapitel 3.   
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6 Analys: Ideologi, koalitioner och resurser 
 

I föregående kapitel kunde det konstateras att det förekom variation i grad av genomslag för 

kvinnoorganisationerna i förhållande till de två delarna av policyprocessen, och variation i 

förhållande till vilka av kvinnoorganisationerna som kunde få genomslag. Därmed finns det 

underlag för att diskutera och besvara den sista delen i uppsatsens frågeställning: Hur kan 

denna variation förstås? 

 

Som titeln på detta kapitel antyder, står ideologi, koalitioner och resurser i centrum när det 

handlar om hur variation i grad av genomslag mellan både policyprocessens delar och 

kvinnoorganisationerna sinsemellan kan förstås. Här nedan skall jag diskutera huruvida 

förväntningarna som formulerades i slutet av kapitel 3 infriades eller ej. Jag kommer också 

att återknyta till det statsfeministiska analytiska ramverket som låg till grund för studien, och 

hur de empiriska resultaten kan ses i ljus av utvecklingen från statsfeministiska till 

marknadsfeministiska betingelser för genomslag. 

 

6.1 Variation i grad av genomslag mellan 

policyprocessens delar 

 

Förväntningarna till hur kvinnoorganisationernas grad av genomslag kunde tänkas variera 

mellan policyprocessens delar var i förhållande till det faktum att det satt regeringar av olik 

politisk orientering i respektive del, samt att de olika sammansättningarna av 

intresseorganisationer i respektive del av policyprocessen kunde tänkas påverka både vilka 

koalitioner som bildades, och vilket motstånd som kvinnoorganisationerna kunde möta på.  

 

6.1.1 Betydelsen av ideologisk likhet  

 

En av förväntningarna var som nämnt här ovan att en vänsterorienterad regering är gynnsamt 

för kvinnoorganisationernas möjligheter för genomslag i allmänhet (McBride och Mazur, 

2010:260, Lovenduski et al, 2005:284), men framförallt för de uttalat feministiska- och de 

majoritetskvinnoorganisationer som traditionellt sett haft ideologiska likheter och nära band 
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till de vänsterpartier (Arbeiderpartiet och Sosialistisk Venstre) som ingick i Stoltenberg II-

regeringen (Skjeie, 2013:33).  

 

Hur denna faktor påverkade de olika kvinnoorganisationernas grad av genomslag stämde i 

förhållandevis stor grad överens med förväntningen. Av den första delen av policyprocessen 

att döma, verkade tesen om att en vänsterorienterad regering ökar kvinnoorganisationers 

möjligheter till genomslag definitivt stämma. De fyra kvinnoorganisationer som var emot en 

samlad lag kan räknas som feministiska- och majoritetskvinnoorganisationer, och att 

Stoltenberg II-regeringen tog till sig dessa organisationers åsikter var alltså i tråd med 

förväntningen. Dock var det bara sju aktivt engagerade kvinnoorganisationer i den första 

remissrundan, och frågan om vilka kvinnoorganisationer som inte kom till tals och varför 

meddelar sig. Framförallt är avsaknaden av minoritetskvinnoorganisationer och 

sociala/humanitära organisationer i den första remissrundan värt att märka, och i och med 

deras frånvaro, finns det heller ingen möjlighet att jämföra majoritets- och 

minoritetsorganisationernas grad av genomslag hos beslutsfattarna i den första delen. Istället 

var de kvinnoorganisationer som var i första remissrundan antingen uttalat feministiska och 

majoritetskvinnoorganisationer i form av medlemsorganisationer: Kvinnefronten, 

Kvinnegruppa Ottar, Norsk Kvinnesaksforening och Norske Kvinnelige Akademikere, samt 

professionella organisationer eller stiftelser: JURK, Likestillingssenteret och KUN. I och med 

att det var ett så litet antal kvinnoorganisationer i den första delen av policyprocessen, kan jag 

inte med säkerhet konstatera att denna förklaringsfaktor hade någonting för sig. Men 

eftersom jag med denna uppsats ämnar se efter mönster snarare än kausala sammanhang, kan 

man konstatera att tesen om en vänsterorienterad regering vid makten som gynnsam för 

kvinnoorganisationers möjligheter i den första delen.  

 

Då varken den jämställdhetspolitiska litteraturen eller intresseorganisationslitteraturen har 

undersökt kvinnoorganisationers möjligheter till genomslag med en högerorienterad regering 

vid makten i särskilt stor utsträckning, kan man bara anta att detta inte skulle vara lika 

gynnsamt för kvinnoorganisationernas möjligheter för genomslag, med tanke på avsaknad av 

ideologiska likheter eller nära relationer historiskt sett (Allern, 2010:156). Den andra delen 

bidrar dock till att göra bilden mer komplex, då jag fann både preferensöverensstämmelser 

och diskrepanser mellan den högerorienterade Solberg-regeringens och 

kvinnoorganisationernas uttalanden och argumentation. Här kan det vara relevant att belysa 

skiljelinjen mellan feministiska/kvinnosaksorganisationer och sociala/humanitära 
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kvinnoorganisationer. Kunde det ha varit så att Solberg-regeringen eventuellt erbjöd plats för 

andra slags kvinnoorganisationer än de som vunnit framgång för sina kampsaker under 

Stoltenberg II-regeringen? Kvinnoorganisationer med social/humanitär inriktning, och med 

en jämställdhetspolitisk profil mer lik de högerorienterade regeringspartierna skulle till 

exempel ha kunnat gynnas av Solberg-regeringen vid makten i den andra delen. Klart är att 

kvinnoorganisationen Norges Kvinne- og Familieforbund, en social/humanitär 

kvinnoorganisation inriktade på traditionellt kvinnliga värderingar, hade fler 

preferensöverensstämmelser med Solberg-regeringen än de andra kvinnoorganisationerna (se 

föregående kapitel, samt Remissvar Norges Kvinne- og Familieforbund, 22.01.2016).  

 

Emellertid visade det sig att i Solberg-regeringens proposition fanns som nämnt i föregående 

kapitel citeringar av och hänvisningar till både uttalat feministiska kvinnoorganisationer som 

Kvinnegruppa Ottar och mer familjeorienterade kvinnoorganisationer med en större 

ideologisk likhet till den högerorienterade Solberg-regeringen så som Norges Kvinne- og 

Familieforbund. Detta, i kombination med den blandade grad av genomslag som 

kvinnoorganisationerna kunde få till i den andra delen, bidrar alltså till att komplicera tesen 

om att en vänsterorienterad regering vid makten är det som är mest gynnsamt för alla 

kvinnorörelsens organisationer.  

 

Trots kompliceringen av denna tes i och med att Solberg-regeringen tog till sig ett av 

kvinnorörelsens organisationers mest symboliskt laddade krav om lagens 

ändamålsbestämmelse, är fortfarande faktum att jämför man de två delarna av 

policyprocessen, var det en mer helhetlig grad av genomslag för majoriteten av 

kvinnoorganisationerna i policyprocessens första del. De ideologiska likheterna mellan de 

fyra feministiska- och majoritetskvinnoorganisationerna som fick genomslag och de sittande 

vänsterorienterade regeringspartierna i den första delen tänkas ha varit en förklaringsfaktor 

till detta.   

 

6.1.2 Sammansättning av organisationer i remisserna 

 

Då denna uppsats har tagit sig för att fokusera främst på kvinnoorganisationerna och deras 

grad av genomslag, har det hittills riktats lite uppmärksamhet mot de andra involverade 

organisationerna och deras åsikter och aktiviteter i policyprocessen angående en samlad 
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diskrimineringslag. Dock kan det vara så att de andra involverade aktörerna i remisserna kan 

ha haft stor påverkan på i vilken grad kvinnoorganisationerna kunde få genomslag i 

policyprocessen kring en samlad diskrimineringslag. I det här avsnittet skall jag därför 

presentera en översikt över några av de andra organisationerna som kan sägas ha haft centrala 

roller i policyprocessen, och vad deras ståndpunkter i remisserna innebär med hänsyn till hur 

de positionerar sig i jämförelse med kvinnoorganisationerna. Genom att granska några av de 

andra organisationernas remissvar i de båda remissrundorna kan man också försöka etablera 

huruvida kvinnoorganisationerna bildat koalitioner (vare sig de var medvetet bildade sådana 

eller enbart sammanfallande preferenser [issue coalitions]) eller mött på motstånd från de 

andra organisationerna (Klüver, 2013:43).  

 

Arbetslivets organisationer 

 

Till att börja med skall jag rikta uppmärksamheten mot de intresseorganisationer som 

historiskt sett har haft den starkaste positionen av intresseorganisationerna i Norge och de 

andra nordiska länderna, nämligen fackföreningarna, också kallade arbetslivets 

organisationer (Raaum, 1999:38). Även om det länge talats om en avkorporatisering i de förr 

så korporatistiska nordiska länderna, så kan arbetslivets organisationer fortfarande sägas vara 

inflytelserika i politikutformningen i Norge (Allern, Aylott och Christiansen, 2007). Generellt 

sett har kvinnor i de nordiska länderna inte varit lika representerade på den korporatistiska 

arenan som i den parlamentariska, men på den här punkten sticker Norge ut, då de haft 

kvinnor på ledarpositioner i trepartssamarbetet i högre grad än i övriga Norden (Raaum, 

1999:39). Detta faktum gör det därför särskilt intressant att granska om det förekom 

preferensöverensstämmelser eller diskrepanser mellan kvinnoorganisationerna och 

arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna. 

 

När det gäller remissen som hölls 2009 och det som skedde i efterkant av den, har både 

Lindholt (2011) och Reisel (2013:101) påpekat att det inte bara var de involverade 

kvinnoorganisationerna som var kritiska till en samlad diskrimineringslag, utan också 

arbetstagarorganisationer så som Landsorganisationen i Norge (LO), Hovedorganisasjonen 

for Universitets- og Høyskoleutdannede (UNIO) och Norsk Sykepleierforbund 

[sjuksköterskeförbund]. En genomläsning av dessa organisationers remissvar visar att 

argumentationen mot en samlad diskrimineringslag som majoriteten av 

kvinnoorganisationerna uttrycker också går igen hos dem: framförallt att kön som 
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diskrimineringsunderlag står i särställning, och att Likestillingsloven därför borde behållas 

(Reisel, 2013:101). Det som utmärker dessa tre organisationer är att de alla tre argumenterar 

med kvinnoperspektivet och könsjämställdheten i fokus – någonting som till exempel UNIO 

motiverar utifrån sin organisations höga andel kvinnliga medlemmar (Remissvar UNIO, 

20.01.2010). Någonting annat som är värt att märka är att när det gäller traditionella band och 

samarbeten partier och intresseorganisationer emellan, är vänsterpartiers (framförallt 

socialdemokratiska partier som Arbeiderpartiet) och arbetstagarorganisationers täta relationer 

en väldokumenterad historisk och nutida företeelse, framförallt i Norge och Sverige (Allern, 

Aylott och Christiansen, 2007). På så sätt kan man tänka sig att dessa 

arbetstagarorganisationernas åsikter hade stort inflytande hos Stoltenberg II-regeringen. Att 

dessa organisationers åsikter och preferenser sammanföll med de fyra kvinnoorganisationerna 

som var emot en samlad lag, kan därför ha skapat en inflytelserik (issue-) koalition som 

skulle kunna ses som en del av förklaringen till att just dessa kvinnoorganisationer kunde få 

genomslag hos Stoltenberg II-regeringen i den första delen. Att 75 av 110 remissinstanser 

istället var för en samlad diskrimineringslag i den första remissrundan, gjorde det faktum att 

denna handfull av organisationer fick genomslag för sina argument ännu mer 

uppseendeväckande (Lindholt, 2011:67).  

 

Solberg-regeringen består av partierna Høyre och Fremskrittspartiet (med Venstre och 

Kristelig Folkeparti som formella stödpartier), och i den andra delen är det därmed intressant 

att undersöka dessa partiers länkar till arbetsgivarorganisationerna. De norska 

högerorienterade partierna skiljer sig en del från de vänsterorienterade partierna i och med att 

de inte haft lika täta band med arbetsgivarorganisationerna som Arbeiderpartiet haft med 

arbetstagarorganisationer som LO (Allern, 2010:153). Trots detta kan man ändå tala om både 

en historisk och nutida länk mellan framförallt Høyre och arbetsgivarorganisationerna 

(ibid:156). I den andra delen är det därför intressant att kika närmare på huruvida 

regeringspartiernas relationer med arbetsgivarorganisationerna skulle ha kunnat påverka 

kvinnoorganisationernas grad av genomslag. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), 

Kommunesektorens Sentralorganisasjon (KS) och Hovedorganisasjonen Virke räknas till 

några av de mest inflytelserika arbetsgivarorganisationerna i Norge, och deras åsikter 

angående en samlad diskrimineringslag kan därför tänkas ha fått genomslag hos Solberg-

regeringen i den andra delen. I sina remissvar reflekterar dessa arbetsgivarorganisationer för 

det mesta Solberg-regeringens åsikter angående lagförslaget. Detta kan exemplifieras med 

detta utdrag från NHO:s remissvar till den andra remissrundan: 
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”NHO er særlig positiv til at Regjeringen har benyttet anledningen til å forenkle 

rapporteringskravene som pålegges bedriftene. Dette er helt i tråd med regjeringens 

ambisiøse målsettinger for å oppnå regelforenkling og et redusert skjemavelde for det private 

næringsliv.“ (Remissvar NHO, 21.01.2016) 

Detta utdrag från Solberg-regeringens proposition som följde den andra remissrundan skulle 

också kunna belysa det ”speciella förhållandet” mellan dem och arbetsgivarorganisationerna: 

 

”Et stort flertall av høringsinstansene ønsker å videreføre dagens redegjørelsesplikt. 

Arbeidsgivers redegjørelsesplikt har imidlertid blitt kritisert for å være byråkratisk, 

ressurskrevende og uten dokumenterbar effekt. Flere av arbeidsgiverorganisasjonene har 

påpekt dette i sine høringssvar, og støttet forslaget om ikke å videreføre redegjørelsesplikten 

i den nye likestillings- og diskrimineringsloven.” (Prop. 81 L: 245) 

 

Här påpekar Solberg-regeringen alltså att de tagit hänsyn till arbetsgivarorganisationernas 

åsikter som en motivering för att slopa redogörelseplikten – trots att en stor majoritet av de 

andra remissinstanserna var emot att slopa redogörelseplikten (Prop. 81 L:239). En 

genomläsning av remissvaren till de tre arbetsgivarorganisationerna nämnda ovan visar också 

på liten grad av preferensöverensstämmelse mellan dem och majoriteten av 

kvinnoorganisationerna. Det kan därför tänkas att det faktum att regeringen lyssnade på 

arbetsgivarorganisationerna på många punkter, gav ett trängre handlingsrum för 

kvinnoorganisationerna i den andra delen av policyprocessen. Detta kan därmed vara en del 

av förklaringen till varför kvinnoorganisationerna inte hade lika stor grad av genomslag i den 

andra delen. 

 

Andra intresseorganisationer – koalitionspartners och motståndare 

 

Förutom att kika närmare på hur respektive regerings samspel med arbetslivets parter 

påverkade kvinnoorganisationernas grad av genomslag, är det också relevant att undersöka 

huruvida kvinnoorganisationerna bildade koalitioner med eller mötte på motstånd från 

organisationer som liksom dem själva representerar ett diskrimineringsunderlag, så som 

etnicitet, sexuell orientering, funktionsförmåga, ålder och liknande. Exempel på sådana 

organisationer är Norges Handikapforbund, Landsforeningen for Lesbiske, Homofile, Bifile 

og Transpersoner (LLH) och Antirasistisk Senter.   
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I den första delen var som nämndes här ovan den mest synliga koalitionen den mellan de fyra 

kvinnoorganisationerna som var emot en samlad lag och de ovan nämnda 

arbetstagarorganisationerna. Kunde liknande koalitioner bestående av antingen medvetet 

samarbete eller sammanfallande preferenser [issue coalitions] identifieras mellan 

kvinnoorganisationerna och de organisationer som representerade något av de andra 

diskrimineringsunderlagen? I den första delen av policyprocessen kunde jag inte identifiera 

några medvetet bildade koalitioner med andra liknande organisationer, men däremot ingick 

Kvinnefronten vid tidpunkten när den första remissen ägde rum i Menneskerettsalliansen – en 

paraplyorganisation bestående av organisationer som representerar en blandning av de olika 

diskrimineringsunderlagen. Dock skilde sig remissvaret till Menneskerettsalliansen ganska 

mycket från Kvinnefronten och de andra kvinnoorganisationernas remissvar i vad man 

prioriterade som viktigt att kommentera på och i hur man argumenterade i den första 

remissrundan. Till exempel kommenterade inte Menneskerettsalliansen på 

ändamålsbestämmelsen, någonting som verkade ha varit en symboliskt viktig aspekt av 

lagförslaget för de flesta kvinnoorganisationerna, och de var mer positiva till en samlad lag 

än Kvinnefronten och majoriteten av de andra involverade kvinnoorganisationerna i första 

remissrundan (Remissvar Menneskerettsalliansen, 21.12.2009 och Remissvar Kvinnefronten, 

utan datum). Detta kan vara en av anledningarna till att Kvinnefronten gick ur denna 

paraplyorganisation, då de inte per dags datum är med på listan över de organisationer som 

ingår i Menneskerettsalliansen.14 Angående detta är det vara med i koalitioner inte alltid är 

förmånligt för intresseorganisationer – det finns också incentiv för att jobba på egen hand om 

åsikterna skiljer sig alltför mycket åt (Mahoney, 2007a:369). Dessutom hade ju 

Kvinnefronten redan sammanfallande preferenser med andra liknande kvinnoorganisationer 

samt arbetstagarorganisationer som nämndes här ovan, och det skulle därmed kunna 

argumenteras för att detta var en mer passande och effektiv koalition för dem. 

 

Gällande koalitioner med andra liknande organisationer i den andra delen, kunde man läsa på 

organisationen Reform – Ressurssenter for Menns hemsidor att det i förbindelse med 

Solberg-regeringens arbete med en samlad diskrimineringslag bildats en arbetsgrupp 

bestående av en samling organisationer som sa sig representera ett brett spektrum av olika 

diskrimineringsunderlag, däribland: JURK, MiRA-senteret, Forbundet for Transpersoner, 

                                                        
14 http://www.menneskerettsalliansen.no/om.html [hämtad 18.04.2017] 

http://www.menneskerettsalliansen.no/om.html
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Unge Funksjonshemmede och Antirasistisk Senter.15 Dessa organisationer presenterade i ett 

gemensamt dokument ett antal punkter angående en samlad diskrimineringslag som de var 

eniga om, och bildade därmed vad man skulle kunna kalla en slags ad hoc-koalition (Klüver, 

2013:54). Att kvinnoorganisationerna JURK och MiRA-senteret ingick i denna koalition 

skulle enligt förväntningarna i slutet av kapitel 3 ha ökat dessa organisationers möjligheter 

för genomslag hos Solberg-regeringen, eftersom det i den relaterade forskningslitteraturen 

visats till att organisationer som är medlemmar av koalitioner är mer framgångsrika när det 

gäller att få genomslag i policyprocesser än om de står utan koalitionspartners (Klüver, 2013, 

Mahoney, 2007a). Men kikar man närmare på de punkter som denna ad hoc-koalition ville att 

Solberg-regeringen skulle ta hänsyn till i utformandet av en samlad diskrimineringslag, visar 

det sig att denna förväntning inte kan sägas infrias helt i det här fallet. Precis som majoriteten 

av kvinnoorganisationerna lyckades få igenom vissa av sina kampsaker, men förlorade på 

andra, så är också fallet för denna koalition, som i sitt gemensamma dokument i mångt och 

mycket menade det samma och argumenterade på samma sätt som de flesta av 

kvinnoorganisationerna. 

 

När det gäller vilka andra liknande organisationer som kan ha utgjort ett motstånd mot 

kvinnoorganisationerna, skall det först bemärkas att efter en genomläsning av de andra 

remissvaren, hade de flesta organisationerna liknande preferenser angående lagens ändamål, 

lagens sakliga omfattning och aktivitets- och redogörelseplikten som kvinnoorganisationerna, 

det vill säga om de överhuvudtaget kommenterade på dessa punkter (t.ex. Remissvar Norges 

Handikapforbund, 20.01.2016 eller Menneskerettsalliansen, remissvar 18.01.2016). Det fanns 

dock några remissinstanser som hade nästintill motsatta åsikter mot många 

kvinnoorganisationer – Mannsforum kan sägas vara det tydligaste exemplet på en 

organisation vars åsikter angående Diskrimineringslagstiftningen går stick i stäv mot 

majoriteten av kvinnoorganisationernas, något som kan utläsas av detta utdrag från deras 

remissvar till den andra remissrundan: 

 

”Regjeringen ønsker at likestillingspolitikken skal bidra til å skape like muligheter, samtidig 

som mennesker skal kunne bruke like muligheter til å velge forskjellig, og at det skal være 

aksept for dette i samfunnet. Det viktigste konkrete forslaget her er å gjøre Likestillingsloven 

                                                        
15 https://reform.no/wp-content/uploads/2015/03/Grunnlagsdokument1.pdf [hämtad 17.04.2017]  

https://reform.no/wp-content/uploads/2015/03/Grunnlagsdokument1.pdf
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kjønnsnøytral, og oppheve kvinnepresumsjonen i Likestillingslovens formålsparagraf.” 

(Remissvar Mannsforum, 22.01.2016) 

 

Men på just ändamålsparagrafen ändrade sig Solberg-regeringen, så här verkar inte 

Mannsforum eller andra organisationer som kan ha tänkts vara skeptiska till att det i den 

explicit skall nämnas att det skall siktas till att förbättra kvinnors (och minoriteters) ställning 

ha uppnått någon större grad av preferensöverensstämmelse. Vad som kan utläsas av 

remissvaren indikerar därmed att motstånd från organisationer som i likhet med 

kvinnoorganisationerna representerade diskrimineringsunderlag i remisserna, verkar inte ha 

haft en så stor påverkan på i vilken grad kvinnoorganisationerna kunde få genomslag.  

 

6.2 Variation i grad av genomslag 

kvinnoorganisationerna sinsemellan 

 

När det gällde variation i grad av genomslag mellan kvinnoorganisationerna, var jag 

intresserad i att jämföra de explicit feministiska kvinnosaksorganisationerna med de mer 

moderat inriktade sociala/humanitära kvinnoorganisationerna. Här förväntades de explicit 

feministiska/kvinnosaksorganisationerna ha svårare att få genomslag på grund av att de 

kunde anses vara för radikala, samt att de hade färre medlemmar och resurser. Grad av 

genomslag förväntades också variera mellan majoritets- och minoritetskvinnoorganisationer 

med hänsyn till att den jämställdhetspolitiska debatten i Norge präglas av en tvådelad 

möjlighetsstruktur.  

 

Vilka av kvinnoorganisationerna som fick stor eller liten grad av genomslag, visade sig vara 

vanskligt att avklara med hjälp av enbart det föreliggande dataunderlaget. Det var motstridiga 

resultat i förhållande till huruvida organisationernas egenskaper i form av olika sorters 

resurser påverkade deras grad av genomslag. I första delen av policyprocessen var de fyra 

organisationerna som kan sägas ha fått störst grad av genomslag medlemsorganisationer med 

varken många medlemmar eller ekonomiska resurser. I jämförelse, verkade Solberg-

regeringen ha tagit till sig mer av de mer professionaliserade kvinnoorganisationerna i den 

andra delen av policyprocessen. Trots svårigheten i att etablera exakt vilka av 

kvinnoorganisationerna som kunde få mer genomslag, skall det i detta avsnitt diskuteras hur 
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de empiriska resultaten i föregående kapitel kan förstås i förhållande till förväntningarna 

angående hur grad av genomslag kunde tänkas variera organisationerna sinsemellan.  

 

6.2.1 Olika organisationstyper och resurser 

 

När det gäller vilka kvinnoorganisationer som kan tänkas kunna erbjuda juridisk expertis, är 

det inte helt rättframt att fastställa vilka av kvinnoorganisationerna som har möjlighet till att 

göra detta i större eller mindre grad. Också bland de demokratiskt uppbyggda 

medlemsorganisationerna, till exempel Norsk Kvinnesaksforening, är många av både 

styresmedlemmarna och organisationsmedlemmarna välutbildade och bevandrade i frågor av 

juridisk karaktär – någonting som kan exemplifieras med de teman som tas upp i 

medlemstidningen Kvinnesaksnytt.16 Trots detta, så är det ju så att professionaliserade 

organisationer och/eller stiftelser så som JURK, Likestillingssenteret, KUN och MiRA-

senteret troligtvis har större möjligheter att fördjupa sig i juridiskt avancerade frågor och 

teman så som de policydokument som skickades ut i samband med remisserna som ägde rum 

under policyprocessen. Den största anledningen till detta är helt enkelt att de besitter mer 

resurser i form av fastanställda till att göra detta i jämförelse med medlemsorganisationerna 

som Norsk Kvinnesaksforening, vars verksamhet till största delen drivs utifrån frivilligt 

arbete (Thun, 2014:107). På så sätt är det just dessa tre professionaliserade 

kvinnoorganisationer eller stiftelser som torde ha haft den största möjligheten att ”leverera” 

konkret information och expertis när det kommer till juridisk expertis – någonting som det i 

teorin om marknadsfeminismens betingelser för genomslag hävdas leda till större grad av 

inflytande (Kantola och Squires, 2012). 

 

Ser man till preferensöverensstämmelserna som presenterades här ovan, kan detta tänkas 

stämma – i alla fall i den andra delen av policyprocessen. Här är det tydligaste exemplet hur 

JURK – som torde vara en av de främsta organisationerna när det gäller juridisk expertis – 

fick ett stort genomslag för sina åsikter och argument hos Solberg-regeringen. Detta för att 

Solberg-regeringen valde att använda en nästintill identisk variant av JURK:s förslag till hur 

ändamålsbestämmelsen för en samlad lag skulle formuleras (Prop. 81 L: 16 och Remissvar 

JURK, 22.01.2016).  

                                                        
16 http://kvinnesak.no/nkfcore/wp-content/uploads/2009/12/Nr-1Kvinnesaksnytt-2010.pdf [hämtad 

18.04.2017] 

http://kvinnesak.no/nkfcore/wp-content/uploads/2009/12/Nr-1Kvinnesaksnytt-2010.pdf
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När det gäller den första delen av policyprocessen, ser det dock annorlunda ut. De 

professionaliserade organisationerna/stiftelserna JURK och Likestillingssenteret (KUN hade 

ju ingen bestämd åsikt i frågan i någon av policyprocessens delar) var i den första delen 

positiva till en samlad lag – men Stoltenberg II-regeringen verkade istället ha valt att lyssna 

på de organisationer som ville behålla status quo, eller framförallt Likestillingsloven. Här 

verkar därmed de professionaliserade organisationernas mer konkreta möjligheter till att 

leverera juridisk expertis inte ha spelat någon större roll – det verkar ha varit andra faktorer 

som spelat en större roll för utfallet i detta fall – så som de traditionella band som de 

dåvarande regeringspartierna Arbeiderpartiet och Sosialistisk Venstre kan tänkas ha haft till 

de fyra kvinnoorganisationerna som fick sin vilja igenom i den första delen. 

 

I den andra delen av policyprocessen var det dessutom inte bara JURK, Likestillingssenteret 

och KUN som refererades till eller uppnådde preferensöverensstämmelser; 

medlemsorganisationer så som Kvinnefronten, Kvinnegruppa Ottar och Norske Kvinners 

Sanitetsforening refererades också till i stor grad – och särskilt i samband med att regeringen 

ändrade åsikt angående lagens ändamålsbestämmelse, punkten på vilka dessa 

kvinnoorganisationer fick genomslag. Med tanke på det, kan man också i den andra delen 

konstatera att juridisk expertis inte är den enda resursen som efterfrågas av beslutsfattarna. 

 

Därför är det också värt att kika närmare på förväntningen om att också demokratisk eller 

historisk legitimitet kunde tänkas vara en resurs hos vissa organisationer som beslutsfattarna 

efterfrågade. Många av de involverade kvinnoorganisationerna kan sägas besitta denna 

resurs: Norske Kvinners Sanitetsforening och Norges Kvinne- og Familieforbund är två 

exempel på de organisationer som varit med länge och har haft historiskt viktiga roller i 

Norges politiska utveckling (Berven och Selle, 2001). Att inkludera medlemsorganisationer 

så som dessa i politikutformningen kan för politikerna därför som nämnt i den teoretiska 

delen av uppsatsen anses viktigt för att sträva efter att uppnå demokratiska ideal, och förankra 

politiken i närhet till gräsrötterna (Mahoney och Beckstrand, 2011:1341). Detta har också 

paralleller till en av grundpelarna för statsfeminismen: att kvinnors mobilisering nedifrån 

aktivt integreras i politiken ovanifrån (Hernes, 1987).  

 

Av preferensöverensstämmelserna i föregående kapitel att döma verkar det som att resurser 

både i form av legitimitet (antingen den är demokratisk, historisk eller både och) och juridisk 
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expertis har visat sig gynna de organisationer som besitter dem. Detta kan tyckas 

intetsägande, då det verkar som att de flesta av de involverade kvinnoorganisationerna i 

policyprocessen kan sägas besitta någon av dessa resurser. Det kan därför vara mer 

användbart att se bortom organisationernas individuella egenskaper och istället se på hur 

statsstödsordningen kan ha påverkat kvinnoorganisationernas grad av genomslag i 

policyprocessen. 

 

Statsstödsordningen och marknadsfeministiska tendenser 

 

Norges Kvinne- og Familieforbund, MiRA-senteret och Samisk Kvinneforum tar i sina 

remissvar upp det att remissbrevet och lagförslaget som var basis för remissen som hölls 

2015 var omfattande och juridiskt komplicerat, och att de därför inte hade kapacitet nog till 

att besvara remissen på ett tillfredsställande sätt (Remissvar Norges- Kvinne og 

Familieforbund, 22.01.2016, Remissvar MiRA-senteret, 19.01.2016 och Remissvar Samisk 

Kvinneforum, 22.01.2016). MiRA-senteret uttryckte sig i förbindelse med detta så här: 

 

”MiRA-senteret ønsker å understreke at dette er en omfattende og komplisert høring, som 

krever god fagkompetanse, mye ressurser og god tid til å gjennomgå alle detaljene i 

forslaget. Som en frivillig organisasjon med knappe ressurser og kun 2,5 faste stillinger, har 

MiRA-senteret begrenset med kapasitet til å avgi utdypende høringsuttalelser på alle punkter. 

Mange frivillige organisasjoner som jobber på bakkeplan med viktige problemstillinger 

relatert til likestilling, sliter ofte med å skaffe tilstrekkelige økonomiske midler til å 

overleve.” (Remissvar MiRA-senteret, 19.01.2016) 

 

Också Likestillingssenteret – en organisation som kan räknas som professionaliserad 

organisation eller stiftelse, och därmed borde ha bra förutsättningar för att engagera sig i 

politikutformningen, ber om mer resurser till sitt och liknande kompetenscenter sitt remissvar 

i samband med den första remissrundan (Remissvar Likestillingssenteret, 14.12.2009).  

 

Här är ekonomiska resurser, och på så sätt statsstödsordningen därför avgörande för vilka 

möjligheter kvinnoorganisationernas har till att vara med och påverka i policyprocessen 

angående en samlad diskrimineringslag, så väl som i politikutformningen generellt. Detta var 

också en av de generella förväntningarna som formulerades innan jag gav mig i kast med det 

empiriska källmaterialet. Så även om juridisk expertis och demokratisk eller historisk 
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legitimitet har verkat gynna de organisationer som kan bidra med det, verkar 

statstödsordningens utformning vara en ännu mer betydelsefull förklaringsfaktor till varför 

vissa av organisationerna som engagerat sig i policyprocessen känner att de inte hade 

kapacitet nog att ta till sig all information och bidra med tillfredsställande remissvar. Detta 

eftersom som diskuterades här ovan – så kan alla de organisationer som deltagit i 

policyprocessen besuttit någon av dessa resurser. Men möjligheten att främja dessa resurser 

och kunna ”leverera” dem till beslutsfattarna – genom att kunna ge ett tillfredsställande svar 

på omfattande remisser så som de som studeras i denna uppsats, påverkas istället av 

organisationernas ekonomiska resurser, som i sin tur påverkar organisationernas möjligheter 

till att ha fast anställda. I förbindelse med detta, kan det tänkas att statsstödets utformning 

också kan vara en del av förklaringen till vilka organisationer som inte haft kapacitet att 

engagera sig i policyprocessen överhuvudtaget.  

 

6.2.2 Skiljelinjen feministiska och sociala/humanitära 

kvinnoorganisationer 

 

Skiljelinjen mellan feministiska/kvinnosaksorganisationer och sociala/humanitära 

kvinnoorganisationer var intressant framförallt i förhållande till om förväntningarna om att 

explicit feministiska kvinnoorganisationers handlingsrum är snävare också kunde tänkas 

stämma in i policyprocessen kring en samlad diskrimineringslag. I och med att 

kvinnosaksorganisationernas krav och argumentation oftast är mer radikala i sin framtoning, 

förväntades de ha svårare att få genomslag än de sociala/humanitära kvinnoorganisationerna, 

vars framtoning är mer moderat (Bergman, 1999:110). I litteraturen angående 

kvinnoorganisationers roll och genomslag i den norska politikutformningen har det 

konstaterats att sociala/humanitära kvinnoorganisationer så som Norske Kvinners 

Sanitetsforening kan ha lyckats väl med att få genomslag för sina kampsaker just för att de 

tonade ned den mer utmanande, feministiska sidan hos sina organisationer (Bjarnar, 

2001:71). 

 

Denna förväntning kan dock inte sägas ha infriats i policyprocessen kring en samlad 

diskrimineringslag. Som de empiriska resultaten i föregående kapitel visar, samt dryftandet 

av regeringarnas politiska orientering och dess påverkan på olika sorters 

kvinnoorgansiationer – så fick explicit feministiska organisationer som Norsk 
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Kvinnesaksforening, Kvinnegruppa Ottar och Kvinnefronten genomslag på en hel del 

punkter, framförallt i den första delen av policyprocessen. På så sätt är frågan om denna 

skiljelinje var särskilt relevant i detta fall. Som visats på i kapitel 5, var det inte så stor 

variation mellan sociala/humanitära och kvinnosaksorganisationers preferenser, för det mesta 

argumenterade de istället i liknande banor. Kvinnoorganisationernas sammanfallande 

preferenser trots olikheter sinsemellan illustreras som allra tydligast i den andra delen av 

policyprocessen, där tabell 5 visar hur de allra flesta argumenterade emot en samlad 

diskrimineringslag.  

 

6.2.3 Skiljelinjen majoritets- och minoritetskvinnoorganisationer 

 

”I retten til å definere berørte parter ligger implisitt også retten til å definere andre som ikke 

berørte, til dels uavhengig av hvordan disse andre oppfatter seg.” (Skjeie, 1982:74) 

 

Som citatet här ovan poängterar, kan det att bli erkänd som en berörd part på ett sätt tolkas 

som att bli sedd som en legitim aktör. Detta kan också ses i förbindelse med hur de diskursiva 

politiska möjlighetsstrukturerna i Norge kan tänkas lägga till rätta för att vissa av 

kvinnoorganisationerna ses som legitima politiska aktörer, medan andra kvinnoorganisationer 

utesluts (Halsaa, 2013:61). En av förväntningarna kopplat till variation 

kvinnoorganisationerna sinsemellan var att baserat på tidigare studier på liknande teman, 

skulle minoritetskvinnoorganisationerna troligtvis välja andra, mer informella kanaler för att 

försöka påverka politikutformningen, och därför inte vara lika involverade i remisserna 

(Predelli, 2003 och Predelli och Halsaa, 2012).  

 

Den främsta anledningen till detta förväntades vara det att den jämställdhetspolitiska debatten 

i Norge präglas av en tvådelad möjlighetsstruktur, där minoritetskvinnoorganisationerna i stor 

grad bjuds in till debatter och policyprocesser relaterade till ”kriselikestilling” – så som 

tvångsäktenskap och hedersvåld, men inte i lika stor grad förväntas delta i 

jämställdhetspolitiska debatter med mer ”generella” jämställdhetspolitiska teman (Skjeie och 

Teigen, 2007, Siim och Skjeie 2008).  

 

Med tanke på att policyprocessen angående en samlad diskrimineringslag inte kan sägas 

kategoriseras som ett tema i anknytning till ”kriselikestilling”, förväntades därmed 
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minoritetskvinnoorganisationernas deltagande i allmänhet vara lägre än 

majoritetskvinnoorganisationernas. Dock kan det argumenteras för att temat i allra högsta 

grad också berör organisationer som arbetar utifrån minoritetskvinnors perspektiv. De 

intersektionella målsättningarna med lagförslaget, där man strävar efter att komma till rätta 

med problem med sammansatt diskriminering, torde vara någonting som berör 

minoritetskvinnoorganisationerna, vars organisationers fokus ofta är engagerade i att 

bekämpa diskriminering som sker på grund av kombinationen etnicitet och kön (Bråten och 

Thun, 2013).  

 

Förväntningen om att minoritetskvinnoorganisationerna inte skulle vara involverade i 

policyprocessen i lika stor grad som majoritetskvinnoorganisationerna, infriades. Den 

tvådelade möjlighetsstrukturen illustrerades genom inbjudningsmönstret till de båda 

remisserna, där bara ett fåtal som kan räknas som minoritetskvinnoorganisationer bjöds in: 

MiRA-senteret, Samisk Kvinneforum, Sárahkka och Sjuvliano Kerr (Norske Romkvinners 

Hus). Det är desto fler organisationer som kan sägas arbeta för minoritetskvinnors rättigheter 

som var inbjudna, t.ex. African Youth in Norway (bjöds in 2009) och Selvhjelp for 

Innvandrere og Flyktninger (SEIF) (inbjuden till båda remisser), men eftersom det är 

kvinnoorganisationerna som står i centrum i denna uppsats, kan inte dessa organisationer 

räknas in under den definition för kvinnoorganisation som används i denna uppsats. Dock 

gjordes en vidgning av begreppet minoritetskvinnoorganisation på detta sätt i Line Nyhagen 

Predellis undersökning om minoritetskvinnors påverkan i politikutformningen, eftersom det 

helt enkelt inte finns särskilt många norska organisationer som är etablerade eller leds av 

minoritetskvinnor, vars målsättning är att påverka den offentliga politiken (Predelli, 

2003:14). Dessutom finns det få nationella minoritetskvinnoorganisationer, istället 

organiserar sig de flesta på lokal eller regional nivå, och har inte nödvändigtvis påverkan av 

den offentliga politiken i fokus– kulturella aktiviteter av olika slag står istället i centrum för 

de flesta av minoritetskvinnoorganisationernas verksamhet (Eggebø et al, 2007:30) 

 

Likväl är det intressant att inte heller någon av dessa lokalt eller regionalt förankrade 

organisationer bjöds in till någon av remisserna, särskilt med tanke på att andra lokalt eller 

regionalt förankrade organisationer bjöds in – så som till exempel lokala och regionala 

organisationer med fokus på äldres rättigheter eller religiösa aktiviteter (Prop. 88 L:35 och 

Prop. 81 L:21). En förklaring till detta, som också nämns i en liknande diskussion som hålls 

hos Lindholt (2011), skulle kunna vara att man i remissbreven till de båda remisserna 
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uppfordrar paraplyorganisationer att bjuda in medlemsorganisationer att bidra med remissvar 

(Remissbrev, 2009 och Remissbrev, 2015). MiRA-senteret kan ses som en sådan 

paraplyorganisation, som samarbetar med många minoritetskvinnoorganisationer så som 

Bosnian Women in Norway, Somalisk Kvinneforening och Eritreisk Kvinneunion (Eggebø et 

al, 2007:12). Det kan därför vara så att dessa lokala kvinnoorganisationer såg MiRA-senteret 

som en representant för deras intressen, och inte såg något behov av att kommentera 

självständigt.  

 

En annan möjlig förklaring är att de inte hade nog med resurser för att sätta sig in i 

lagförslaget, då dessa organisationer för det mesta är små och förlitar sig på kortsiktigt 

finansiellt stöd från statsstödsordningen (Thun, 2014:109). Både MiRA-senteret och Samisk 

Kvinneforum, som ändå är ganska väletablerade i jämförelse med de små, lokala 

minoritetskvinnoorganisationerna, tar som nämnt här ovan upp den prekära finansiella 

situationen, som de menar i praxis är en barriär för att delta mer aktivt i politikutformningen 

(Remissvar MiRA-senteret, 19.01.2016 och Remissvar Samisk Kvinneforum 22.01.2016).  

 

Som nämnt ovan, är en av konklusionerna till Predellis (2003:148) studie att 

minoritetskvinnoorganisationer istället för att delta i remisser väljer informella strategier för 

att försöka påverka politikutformningen. Det ligger inte inom uppsatsens ramar att till fullo 

kunna undersöka huruvida detta är fallet också när det gäller deras strategier i 

policyprocessen som studeras. Men det faktum att de varken bjudits in till eller kommenterat 

självständigt på remisserna i särskilt stor utsträckning, tyder på att den tvådelade 

möjlighetsstrukturen verkar vara ett faktum också i policyprocessen kring en samlad 

diskrimineringslag.  

 

6.3 Sammanfattning av analysen 

 

I detta kapitel var målet att jämföra förväntningarna till hur kvinnoorganisationernas grad av 

genomslag kunde tänkas variera, med de empiriska resultaten som presenterades i kapitel 5. 

På det stora hela verkade dessa förväntningar vara någonting på spåren, även om det stundtals 

fanns behov för nyansering, och att det i vissa fall var svårt att avgöra ifall förväntningen 

infriades eller ej.  
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Regeringarnas politiska orientering och närvaron av inflytelserika koalitionspartners verkade 

vara de två främsta förklaringsfaktorerna till att förstå variationen mellan policyprocessens 

två delar. Framförallt ideologiska likheter mellan de fyra feministiska- och 

majoritetskvinnoorganisationerna och Stoltenberg II-regeringen i den första delen av 

policyprocessen verkade ha varit betydelsefulla för att just dessa organisationer vann fram 

med sina åsikter angående diskrimineringslagstiftningen. Att dessa kvinnoorganisationer fick 

en så stor grad av genomslag i den första delen kan också ha berott på att de hade 

sammanfallande preferenser med arbetstagarorganisationer som LO, UNIO och Norsk 

Sykepleierforbund, och på så sätt bildade en inflytelserik (issue-) koalition.  

 

I policyprocessens andra del var det snarare avsaknad av ideologisk likhet och traditionella 

nätverk mellan den högerorienterade Solberg-regeringen och majoriteten av 

kvinnoorganisationerna som kan ses som en förklaringsfaktor till att det var mer av en 

blandad giv när det gäller genomslag för kvinnoorganisationerna. Här verkar 

arbetsgivarorganisationerna utgjort ett reellt motstånd mot kvinnoorganisationernas 

genomslag, i och med att de på många punkter uttryckte motsatta preferenser, och verkade ha 

fått genomslag för dessa preferenser hos Solberg-regeringen i större grad än vad 

kvinnoorganisationerna fick genomslag för sin argumentation. 

 

Den tvådelade möjlighetsstrukturen verkade få belägg också i denna studie, då förhållandevis 

få minoritetskvinnoorganisationer var inbjudna eller engagerade sig i policyprocessen. När 

det gäller på vilket sätt olika former av resurser påverkade kvinnoorganisationernas grad av 

genomslag, verkade resurser i form av juridisk expertis och demokratisk samt historisk 

legitimitet ha varit gynnsamt, men eftersom det var svårt att avgöra vilka av 

kvinnoorganisationerna som besitter mer eller mindre av dessa resurser – i själva verket kan 

det hävdas att alla de involverade besitter dessa resurser i någon grad – var organisationernas 

tillgång till resurser inte så nyttiga som förklaringsfaktorer till varför vissa 

kvinnoorganisationer fick större grad av genomslag än andra. Någonting som kan konstateras 

är dock att gällande juridisk expertis, torde professionaliserade organisationer/stiftelser ha 

större kapacitet till att tillgodose beslutsfattarna med detta, med tanke på att deras 

ekonomiska situation är bättre – och att de på så sätt kan ha råd till fast anställda att ta sig an 

omfattande remisser som de som undersökts i denna uppsats.  
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Dock är det svårt att inom ramarna för denna uppsats generellt konkludera med att 

beslutsfattarna verkligen lyssnade mer på professionaliserade organisationer än 

medlemsorganisationer. I den första delen av policyprocessen, var det ju fyra 

medlemsorganisationer som uppnådde hög grad av preferensöverensstämmelse med 

Stoltenberg II-regeringen och fick sin vilja igenom. I policyprocessens andra del, kan det 

istället hävdas att den professionaliserade organisationen JURK verkade ha fått genomslag 

hos Solberg-regeringen, till exempel i och med att Solberg-regeringen använde deras 

definition av ändamålsbestämmelsen. Summa summarum, är det här motstridiga empiriska 

resultat i förhållande till huruvida egenskaper hos organisationerna själva i form av 

organisationsmodell och tillgång till resurser i olika former var av betydelse för deras grad av 

genomslag i policyprocessen kring en samlad diskrimineringslag.  
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7     Avslutning 
 

Motivationen till att skriva denna uppsats kom ifrån en nyfikenhet på hur den icke-statliga 

delen av det statsfeministiska begreppet fungerar i dagens norska politikutformning – 

mobiliseringen nedifrån via kvinnorörelsens organisationer. Jag ville undersöka detta genom 

en case-studie av kvinnoorganisationernas genomslag i en policyprocess av relevans för 

många av de norska kvinnoorganisationerna: policyprocessen kring en samlad 

diskrimineringslag. Dataunderlaget för studien bestod av uttalanden från både 

kvinnoorganisationer och beslutsfattare – från de förstnämnda i främst i form av remissvar, 

och i tillägg uttalanden i media och på egna hemsidor, och från de sistnämnda i form av 

propositioner, pressmeddelanden, skrivelser och andra relaterade policydokument.  

 

Till sist är det därmed dags att återvända till den övergripande frågeställning med tillhörande 

underfrågor som väglett denna uppsats, och besvara den. Således: i vilken grad kunde 

kvinnorörelsens organisationer få genomslag i policyprocessen kring en samlad 

diskrimineringslag? Varierade kvinnoorganisationernas grad av genomslag mellan 

policyprocessens olika delar, och kvinnoorganisationerna sinsemellan, och hur kan denna 

variation förstås?  

 

Som illustrerats genom uppsatsen, fanns det många tänkbara variabler som kan tänkas ha 

påverkat de olika kvinnoorganisationernas grad av genomslag i policyprocessen kring en 

samlad diskrimineringslag. Förklaringsfaktorer och aspekter rörande den institutionella 

kontexten, organisationernas egenskaper och policyprocessens egenskaper har stundtals 

överlappat varandra mer än vad denna tredelade uppdelning tillåter – och det skall nämnas att 

hålla de tre nivåerna åtskilda inte alltid har framstått som helt ändamålsenligt. Trots detta, har 

det att dela upp dessa variabler eller förklaringsfaktorer i tre analytiska nivåer ändå visat sig 

vara användbart för att systematisera analysprocessen, och belysa hur de olika 

förklaringsfaktorerna relaterar till varandra.  

 

Samlat sett, hade kvinnoorganisationerna ändå en del att säga till om i policyprocessen kring 

en samlad diskrimineringslag. De två mest tydliga exemplen på detta skulle jag hävda är att i 

den första delen av policyprocessen, fick fyra kvinnoorganisationer genomslag för sina 

preferenser och argumentation om att behålla diskrimineringslagstiftningen som den är, trots 
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att en majoritet av remissinstanserna var positiva till en samlad lag. I tillägg kan det 

argumenteras för att många av kvinnoorganisationerna i den andra delen av policyprocessen 

spelade en stor roll i att få Solberg-regeringen att ändra sig angående hur lagens 

ändamålsbestämmelse skulle vara utformad. Solberg-regeringen hade framhållit 

könsneutralitet som en av de viktigaste aspekterna med en samlad diskrimineringslag, men 

refererade till kvinnoorganisationernas argumentation som en anledning till att i slutändan 

ändra ändamålsbestämmelsen till att särskilt styrka ställningen till kvinnor och minoriteter.  

 

Å andra sidan, var Solberg-regeringens beslut att inte inkludera familjeliv och rent personliga 

förhållanden i lagens sakliga omfattning ett reellt bakslag för kvinnoorganisationerna, och 

deras grad av genomslag. Slopandet av redogörelseplikten tydde likaledes på en liten grad av 

preferensöverensstämmelse och genomslag i policyprocessen i jämförelse med andra aktörer 

involverade i policyprocessen. I den andra delen av policyprocessen verkade därmed andra 

aktörer, framförallt arbetsgivarorganisationerna, haft mer att säga till om angående hur 

diskrimineringslagstiftningen skulle utformas än kvinnoorganisationerna. 

 

Att avgöra vilka av kvinnoorganisationerna som hade större grad av genomslag än andra, 

visade sig vara svårt i förhållande till det föreliggande dataunderlaget. Klart är att 

ekonomiska resurser är av betydelse för i vilken grad organisationerna har möjligheten att ha 

fast anställda, som i sin tur kan sätta sig in i temat för policyprocessen i fråga och bidra med 

juridisk expertis. I tillägg verkade besittandet av demokratisk och historisk legitimitet ha varit 

gynnsamt för att öka möjligheterna till att få genomslag. Men på vilket sätt dessa resurser har 

bistått kvinnoorganisationerna i att få genomslag för sina åsikter om en samlad 

diskrimineringslag verkar ha varierat mellan de två delarna av policyprocessen. I 

policyprocessens första del fick fyra medlemsorganisationer: Norsk Kvinnesaksforening, 

Norske Kvinnelige Akademikere, Kvinnegruppa Ottar och Kvinnefronten, som störst 

genomslag hos Stoltenberg II-regeringen, medan det i den andra delen av policyprocessen 

kan argumenteras för att den professionaliserade organisationen JURK hade större 

framgångar, sett till preferensöverenstämmelser. Det är därmed motstridiga resultat i 

förhållande till huruvida organisationernas egenskaper bistod dem i att få genomslag hos 

beslutsfattarna.  

 

Att studera skiljelinjen mellan kvinnosaks- och sociala/humanitära kvinnoorganisationer 

visade sig inte vara särskilt givande när det gäller just policyprocessen kring en samlad 
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diskrimineringslag, då bägge dessa sorters kvinnoorganisationer i all huvudsak hade liknande 

preferenser angående hur man ville utforma diskrimineringslagstiftningen. När det gäller den 

andra skiljelinjen av intresse: hur grad av genomslag varierade mellan majoritets- och 

minoritetskvinnoorganisationerna, kunde den tvådelade möjlighetsstrukturen som påtalats i 

den teoretiska litteraturen bekräftas också i det här fallet. Detta eftersom 

minoritetskvinnoorganisationerna inte bjöds in till remisserna i lika stor grad som 

majoritetskvinnoorganisationerna – och de som bjöds in engagerade sig heller inte i samma 

utsträckning. Varför detta var tillfälle, kan komma sig av att många av 

minoritetskvinnoorganisationerna inte har som främsta ändamål med sin verksamhet att 

påverka i politikutformningen. Men det kan också bero på brist på resurser, för att 

återanknyta till hur statsstödsordningens utformning påverkar i vilken grad 

kvinnoorganisationerna har möjlighet att vara med och påverka i både policyprocessen som 

studeras här och i politikutformningen i allmänhet.  

 

7.1    Mobilisering nedifrån, integrering ovanifrån? 

 

Hur kan konklusionerna av denna studie belysa samspelet mellan kvinnorörelsens 

organisationer och beslutsfattarna i allmänhet? Kan de säga någonting om 

kvinnoorganisationernas möjligheter till att få genomslag för sina idéer och åsikter i 

politikutformningen generellt? 

 

Återigen är det värt att påpeka att utformningen av denna case-studie inte lägger upp till 

generalisering i särskilt stor utsträckning – men det kan ändå argumenteras för att resultaten 

av denna uppsats har ett egenvärde för att dra paralleller till tidigare, liknande 

policyprocesser eller reflektera över vilka utmaningar och möjligheter som kvinnorörelsens 

organisationer skulle kunna tänkas ställas inför i deras försök att influera framtida 

policyprocesser.  

 

Det känns relevant att här dra en parallell tillbaka till policyprocessen kring den första, norska 

Likestillingsloven, som i bakgrundskapitlet beskrevs som en dragkamp mellan 

kvinnorörelsen, de politiska partierna och arbetslivets organisationer. Framförallt LO:s 

inflytande har i denna policyprocess framhävts som avgörande för slutresultatet av 1978 års 

Likestillingslov: det blev en könsneutral lag, och inte en lag med fokus på 
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kvinnodiskriminering (Skjeie, 1982 och Borchorst, 1999:187). Enligt Skjeie (1982) lade LO 

den gången praktiskt taget ett veto mot en kvinnodiskrimineringslag, och avskärmade på så 

sätt den nya kvinnorörelsen från att få genomslag för sina idéer. Nästan 40 år senare, i den 

policyprocess som studerats i denna uppsats, har LO istället stått på (framförallt majoritets-) 

kvinnoorganisationernas sida, i och därmed önskat att behålla Likestillingsloven. En avsevärd 

förändring i förhållandet mellan LO och delar av kvinnorörelsen illustreras därmed här: 

medan LO på 1970-talet kan sägas ha utgjort ett motstånd mot kvinnorörelsens 

organisationers genomslag, var de i denna policyprocess istället en koalitionspartner.  

 

Det hävdades i början av denna uppsats att samspelet mellan kvinnoorganisationerna och 

staten idag präglas av ett marknadsfeministiska tendenser, och att detta innebär både 

möjligheter och utmaningar för kvinnorörelsens organisationer när det gäller att få genomslag 

i politikutformningen. När det gäller de möjligheter som marknadsfeministiska samspelet för 

med sig, har möjligheten för genomslag i policyprocessen som studerats i denna uppsats 

verkat vara större ifall man som organisation har tillräcklig kapacitet att ta till sig de 

omfattande remissbrev och lagförslagen som varit i centrum för policyprocessen. Allt som 

oftast innebär detta att man måste ha resurser i form av fast anställda med juridisk kännedom. 

Utvecklingen i riktning mot ett marknadsfeministiskt samspel mellan kvinnoorganisationer 

och staten kan därmed erbjuda reella möjligheter till påverkan i politikutformningen för de 

kvinnoorganisationer som klarar att anpassa sig efter rådande möjlighetsstrukturer – JURK 

och MiRA-senteret skulle kunna framhållas som goda exempel på detta. Det skall dock 

nämnas att det att vara en professionaliserad organisation inte heller verkar vara 

drömlösningen för att tillfredsställande kapacitet att delta i politikutformningen, som 

uttalanden från Likestillingssenteret och MiRA-senteret visar på. Trots det, kan det tänkas att 

professionaliserade organisationer så som dessa ökar möjligheten för att få in ett feministiskt- 

och minoritetsperspektiv i den offentliga politikutformningen, och på så sätt kan potentiellt 

många av kvinnorörelsens kampsaker främjas hos beslutsfattarna.  

 

Vilka utmaningar som det marknadsfeministiska samspelet för med sig, har att göra med hur 

detta samspel kan presentera ett snävare handlingsrum för de mindre och mer 

medlemsbaserade, gräsrotsorienterade kvinnoorganisationerna. Man kan fråga sig om det 

finns plats för kvinnoorganisationer i form av demokratiskt uppbyggda 

medlemsorganisationer i politikutformningen, när remissordningen kräver att 

organisationerna på kort tid skall sätta sig in i omfattande och juridiskt avancerade 
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remissbrev och norska offentliga utredningar. Medlemsorganisationerna kan istället tänkas 

besitta andra, mer omätbara kvaliteter som skulle vara värdefullt att ta tillvara på i 

politikutformningen, så som medvetandehöjning och en mer långsiktig ändring av tankesätten 

i samhället (Dahlerup, 1998 och Bergman, 1999:98). Det verkar dock inte läggas till rätta för 

involverandet av dessa insikter och kvaliteter i politikutformningen, i alla fall inte om man 

ser till hur både remissordningens och statsstödets utformning i praxis inte tar hänsyn till 

andra inspel än de som kan uppvisas i form av konkreta, mätbara resultat och ändamålsenlig 

expertis. Det skall dock nämnas att i Norge är situationen lite annorlunda i jämförelse med 

många andra länder, då frivilliga organisationers åsikter och idéer i största allmänhet har en 

stark position (Christensen et al, 2010:132). Men att detta är i förändring i favör av 

professionaliserade organisationer och ”NGO-isering”, är en tendens i marknadsfeministisk 

riktning som kan sägas gälla också i Norge (Thun, 2014 och Predelli och Halsaa, 2012).  

 

7.2    Studiens bidrag och vägen vidare 

 

Denna studie har haft som ambition att undersöka de norska kvinnoorganisationernas grad av 

genomslag genom att integrera insikter och förklaringsfaktorer från två forskningsfält och 

litteraturer: den jämställdhetspolitiska/statsfeministiska litteraturen och 

intresseorganisationslitteraturen. I tillägg har element från litteraturen som berör sociala 

rörelser varit väsentliga i undersökandet av kvinnorörelsens organisationers grad av 

genomslag i policyprocessen kring en samlad diskrimineringslag. Att integrera två olika 

forskningsfält och litteraturer kan bjuda på utmaningar, men framförallt har denna studie 

visat på vad som kan vinnas i att kombinera två litteraturer i syftet att förklara fenomenet 

kvinnoorganisationernas grad av genomslag. Detta för att dessa två litteraturer kan 

argumenteras för att ha mer gemensamt än vad som skiljer dem åt. Att studera 

kvinnorörelsens organisationer som intresseorganisationer har i denna studie visat sig vara 

ändamålsenligt – det kan hävdas att för det mesta, har kvinnoorganisationers mobiliserings- 

och organiseringsmönster gemensamma beröringspunkter med andra intresseorganisationer. 

Med tanke på den ökande graden av ”NGO-isering” som präglar det norska 

organisationslandskapet, kan det att se kvinnoorganisationernas aktiviteter i ljus av 

förklaringsfaktorer från både intresseorganisations- och den statsfeministiska litteraturen 

anses än mer relevant.    
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Denna studie har siktat efter att bidra med en systematisk genomgång och kartläggning av 

kvinnoorganisationernas och beslutsfattarnas preferenser och argumentation angående en 

samlad diskrimineringslag, så väl som en fördjupning i kontexten runt debatten och 

policyprocessen. I tillägg har de komparativa elementen – jämförelser mellan hur 

kvinnoorganisationernas grad av genomslag kan ha varierat mellan policyprocessens två 

delar och kvinnoorganisationerna sinsemellan – förhoppningsvis frambringat nya 

intresseväckande frågeställningar som skulle kunna lägga grunden för framtida studier på 

liknande teman.  

 

Med utgångspunkt i några av konklusionerna i denna studie, skulle framtida studier av 

kvinnoorganisationernas grad av genomslag i policyprocesser kunna utföras med basis i ett 

dataunderlag bestående av fler observationsenheter, och i tillägg en jämförelse mellan flera 

policyprocesser. På så sätt skulle man kunna utföra preferensöverensstämmelse-metoden på 

ett mer rigoröst sätt, för att med säkerhet kunna fastslå vilken grad av genomslag 

organisationerna kunde uppnå hos beslutsfattarna. Alternativt skulle man med utgångspunkt i 

några av aspekterna som framkommit av denna studie kunna gå i en mer kvalitativ riktning, 

och studera kvinnoorganisationernas grad av genomslag policyprocessen kring en samlad 

diskrimineringslag eller en liknande policyprocess med hjälp av element från exempelvis 

processpårning (Bennett, 2011).  

 

Framtida studier på liknande teman hade också kunnat berikas genom att ta i bruk intervjuer 

som datainsamlingsmetod. Denna uppsats är inte ensam om att använda offentliga dokument 

som dataunderlag för att kartlägga preferenser, argumentation och bedöma 

intresseorganisationers genomslag. Klüver (2013), Dür, Bernhagen och Marshall (2014) samt 

Predelli och Halsaa (2012) är exempel på andra, liknande studier som gjort detta. Dock har 

dessa studier och andra liknande studier i tillägg haft intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Även om offentliga dokument är informativa, avslöjar de inte vad som föregått ”bakom 

stängda dörrar” – och på så sätt hade det varit fint att få tillgång till både 

kvinnoorganisationernas och beslutsfattarnas åsikter och insikter angående debatten och 

processen som inte lika lätt kan utläsas av de offentliga dokumenten. 

 

För vidare studier på norska kvinnoorganisationer och deras möjligheter för genomslag i 

politikutformningen, kan det också vara relevant att undersöka hur kvinnoorganisationernas 

mål för sin verksamhet ofta överlappar med andra underlag för organisering, och hur de kan 
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sägas representera en mångfald av identiteter, så som exempelvis etnicitet, sexuell orientering 

eller ett särskilt yrke. Har kvinnoorganisationerna fortfarande en legitimitet som just 

kvinnoorganisationer, eller måste de kombinera denna identitet med andra identiteter för att 

räknas som legitima aktörer i politikutformningen? I samband med detta hade det också varit 

intressant att se närmare på strategiska allianser och koalitioner av ”intersektionell karaktär” 

– mellan kvinnoorganisationer och andra, liknande intresseorganisationer som representerar 

minoriteter av olika slag – och deras möjligheter för genomslag för sina åsikter och idéer i 

politikutformningen.  

 

Avslutningsvis, har denna studie visat på att den norska kvinnorörelsens organisationer kunde 

få genomslag i policyprocessen kring en samlad diskrimineringslag – framförallt i den första 

delen av policyprocessen. Här verkar deras traditionella band till den vänsterorienterade 

Stoltenberg II-regeringen i kombination med deras sammanfallande preferenser och tillika 

(issue-)koalition med inflytelserika arbetstagarorganisationer ha varit de starkaste 

förklaringsfaktorerna till detta. I den andra delen av policyprocessen var det en mer blandad 

giv när det gäller preferensöverenstämmelser – då de mötte på ett större motstånd i form av 

framförallt arbetsgivarorganisationerna, vars åsikter verkade få större grad av genomslag hos 

den högerorienterade Solberg-regeringen jämfört med kvinnoorganisationerna. Variation i 

grad av genomslag kvinnoorganisationerna sinsemellan var svårare att säga någonting säkert 

om, men klart är att ekonomiska resurser kan tänkas ha spelat en stor roll, liksom resurser i 

form av juridisk expertis samt demokratisk och historisk legitimitet.  
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Epilog 
 

Tisdagen den 9:e maj 2017 hölls en öppen remiss i Stortingets kultur- och familjekommitté 

angående två propositioner: proposition 81 L (2016–2017) angående en samlad 

diskrimineringslag (Likestillings- og Diskrimineringsloven), samt vad som kan sägas vara 

dess systerproposition – Prop 80 L (2016–2017), som berör hur förstnämnda lag skall 

verkställas (Diskrimineringsombudsloven). Proceduren filmades och lades upp på Stortingets 

hemsidor.17 

 

Att bevittna denna öppna remiss och tillika kommittébehandling var lite som att se temat för 

denna uppsats spelas upp i ett filmklipp, då många av aktörerna och intresseorganisationerna 

vars bidrag undersökts i policyprocessens två remisser fick framföra sina åsikter om Solberg-

regeringens nya propositioner. Mycket kändes igen från remissvaren; LO, Reform – 

Ressurssenter for Menn, Menneskerettsalliansen, MiRA-senteret och JURK framförde att det 

att undanta familjeliv och rent personliga förhållanden från diskrimineringslagens sakliga 

omfattning skulle sända ut helt fel signaler, och att slopandet av redogörelseplikten var 

olyckligt, särskilt eftersom inget alternativ till detta dokumentationsverktyg har föreslagits. 

På den andra sidan uttryckte bland annat remissinstanserna NHO, KS och 

Hovedorganisasjonen Virke att slopa redogörelseplikten var någonting positivt, och att man 

istället borde fokusera på vägledning, samarbete och förevisning av goda exempel.  

 

Två av kvinnoorganisationerna som figurerat flitigt i denna uppsats, MiRA-senteret och 

JURK, var närvarande på den öppna remissen. Men så var det några centrala aktörer inom 

kvinnorörelsen som lyste med sin frånvaro. LO:s representant uttryckte det så här: 

 

”(…) så vil jeg benytte anledningen til å oppfordre dere å lese et leserinnlegg som står på 

trykk i Dagbladet i dag. Det er skrevet av to professorer ved avdeling for Kvinnerett, 

Barnerett, Likestillings- og Diskrimineringsrett ved Universitetet i Oslo, antakelig Norges 

fremste fagmiljø på det her området. De to hadde meldt seg til denne høringen men fikk 

dessverre avslag. Det samme fikk Norges Kvinnelobby som ville stille med en tidligere 

                                                        
17 https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-

sendinger/?mbid=%2F2017%2FH264-full%2FHoeringssal1%2F05%2F09%2FHoeringssal1-

20170509-101032.mp4&msid=268&dateid=10004053 [hämtad 09.05.2017] 

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=%2F2017%2FH264-full%2FHoeringssal1%2F05%2F09%2FHoeringssal1-20170509-101032.mp4&msid=268&dateid=10004053
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høyesterettsdommer. Det er litt vanskelig å forstå. Jeg håper at komiteens medlemmer vil 

møte dem på en annen, hensiktsmessig måte.” (LO:s inlägg i ”Åpen høring i Stortingets 

familie- og kulturkomité”, 09.05.2017) 

 

Att MiRA-senteret och JURK var de av kvinnorörelsens organisationer som var närvarande 

kan vara en indikation på att det är just kvinnoorganisationer av typen professionaliserade 

stiftelser vars expertis och åsikter efterfrågas, och som bereds en plats vid 

förhandlingsbordet. Varför kompetens och åsikter från kvinnoorganisationer i formen av 

medlemsorganisationer inte efterfrågades, framstår därmed som ovisst.  
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Likestillingsloven. Lov om likestilling mellom kjønnene (2013-06-21-59)  

 

 

 

 

 

http://kvinnesak.no/
http://www.fokuskvinner.no/no/Om-Fokus/Medlemsorganisasjoner/Norske-Kvinnelige-Akademikere/
http://www.fokuskvinner.no/no/Om-Fokus/Medlemsorganisasjoner/Norske-Kvinnelige-Akademikere/
https://nktf.wordpress.com/
https://www.sanitetskvinnene.no/
http://www.saminissonforum.org/
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Bilagor/Appendix 

 

1. Information om organisationerna i uppsatsen 

2. Översikt över remissinstanserna till respektive remiss 

3. Nvivo-bilagor 

 

1. KVINNOORGANISATIONERNA I UPPSATSEN 
 

Här nedan visas en översikt över de kvinnoorganisationerna som var involverade i de två 

remisserna som analyseras i uppsatsen. Så långt det är möjligt har jag försökt ta reda på hur 

mycket statsstöd varje organisation får, men detta har stundtals visat sig svårt. Därför har 

listan en del luckor när det gäller detta. För transparensens skull lät jag tabellen förbli 

”ofärdig”. 

 

Källor: Eggebø et al (2007) FOKUS hemsidor, kvinnoorganisationernas hemsidor, bufdir.no 

 
Organisation Etablerings-

år 

Organisationstyp Aktiviteter/Politik Finansiering 

Ammehjelpen 1968 Medlemsorganisation 

Antal medlemmar: 

Information saknas, 

dock finns det ca 140 

frivilliga 

”Ammehjelpere” – 

rådgivare vid 

amning, och ett styre 

som drivs av 

frivilliga) 
 

En frivillig 

organisation som 

arbetar med 

information om og 

hjälp till amning, men 

som också deltar i 

offentliga debatter och 

bidrar med remissvar.  

Medlemskontingenter, i 

övrigt saknas 

information. 

Initiativ Bedre 

Barseltid 

Information 

saknas 

Tillfällig/ad hoc-

grupp/initiativ 

Initiativ Bedre 

Barseltid var ett ad 

hoc-initiativ startat av 

dr. Gro Nylander för 

att främja rättigheter 

för mammor vid 

mammaledighet 

[barseltid]. 

Information saknas 
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Juridisk 

Rådgivning for 

Kvinner 

(JURK) 

1974 Professionell/ 

Student- 

organisation 

En organisation som 

arbetar med 

rättspolitiska 

frågeställningar av 

nationell karaktär. 

Som namnet antyder, 

så är det rättshjälp till 

kvinnor som står i 

fokus, samt 

rättsinformation och 

informationskampanjer 

ur ett könspolitiskt 

perspektiv.  

 

2015 fick JURK 3 364 

000 NOK av Justis- og 

beredskapsdepartementet, 

500 000 kr av 

Integrerings- og 

Mangfoldsdirektoratet 

(IMDi), 450 000 kr av 

Oslo Kommun, 10 000 

av andra kommuner.  

Kvinnegruppa 

Ottar                 

1991 Medlems- 

organisation 

531 medlemmar 

(2006) 

En radikal feministisk 

organisation, som 

engagerar sig i den 

jämställdhetspolitiska 

debatten och driver 

aktivism. 

201 000 NOK i driftstöd, 

och 260 000 NOK i 

aktivitetsstöd av Barne-, 

ungdoms-, och 

familiedirektoratet 2016. 

Kvinnefronten 1972 Medlems- 

organisation  

330 medlemmar 

(2006) 

En radikal feministisk 

organisation, driver 

aktivism, 

informationsarbete och 

politiskt arbete rörande 

reproduktiva 

rättigheter, våld mot 

kvinnor, etc. 

201 000 NOK i driftstöd 

av Barne-, ungdoms-, och 

familiedirektoratet 2016. 

KUN – Senter 

for Kunnskap 

og Likestilling 

1991 Professionell/Stiftelse Kallades förr 

”Kvinneuniversitetet 

Nord” och är en 

stiftelse som är 

lokaliserad i Steigen i 

Nordland, Nordnorge. 

Stiftelsens ändamål är 

kompetensutveckling 

på det 

jämställdhetspolitiska 

området, och kallar sig 

”en brobyggare mellan 

forsknings- och 

praxisfältet”. 

Offentliga grundtillskott 

2016: 4004 000 NOK.  

 
Likestillings-

senteret 

1983 Professionell/Stiftelse Kallades förr 

”Kvinneuniversitetet 

Hamar” och håller 

fortfarande till där. 

Likt KUN är deras 

aktiviteter fokuserade 

på 

kompetensutveckling 

på 

jämställdhetsområdet, 

och de håller 

konferenser och håller 

kurser om kvinnor och 

jämställdhet. 

Stortinget beviljade 

2016 ett 

grundtillskott på 

4,1 miljoner NOK med 

tilldelningsbrev 

från Barne- ungdoms- 

og 

familiedirektoratet. 

Resten av 

omsättningen består 

av 

projektfinansiering 

og uppdrag. 



 110 

MiRA-senteret 1988 (1979 

som 

Foreign 

Women’s 

Group) 

Brukarstyrt 

resurscenter och 

frivilligt baserad 

nätverksorganisation 

med ett nationellt och 

internationellt 

nätverk av 

minoritetskvinnor 

som är tillknutna 

resurscentret. 

Arbetar med frågor om 

integrering, 

jämställdhet och 

juridiska rättigheter för 

minoritetskvinnor. 

Sysslar också med 

informationsarbete och 

ger ut magasinet 

MIRA Forum for 

minoritetskvinner. 

280 000 NOK i 

aktivitetsstöd av Barne-, 

ungdoms-, och 

familiedirektoratet 2016. 

Norges 

Kvinne- og 

Familie-

forbund 

1915 Medlemsorganisation 

6874 medlemmar 

(2006) 

 

Kallades från början 

”Norges 

Husmorforbund”. En 

organisation som 

driver parker och 

förskolor, och 

engagerar sig även i 

konsumentfrågor, 

biståndsprojekt och 

arrangerar kurser.  

250 000 NOK i driftstöd 

av Barne-, ungdoms-, och 

familiedirektoratet 2016. 

Norgesunionen 

av 

Soroptimist-

klubber 

1939 Medlemsorganisation 

- dock kan man inte 

bli medlem på eget 

bevåg, utan måste 

istället ha blivit 

föreslagen som 

medlem av två andra 

soroptimister.   

 

Ca 2000 medlemmar 

 

 

 

En internationell, 

oberoende 

kvinnoorganisation för 

yrkesaktiva kvinnor, 

med medlemsklubbar i 

många länder, 

däribland Norge. 

Organisationen har 

rådgivande status i FN 

och engagerar sig i 

kampen mot AIDS, i 

klimatfrågor m.m. Ger 

ut medlemstidningen 

Soroptima. 

Medlemskontingenter, i 

övrigt saknas 

information. 

Norsk 

Kvinnesaks- 

forening 

1884 Medlemsorganisation 

305 medlemmar 

(2006) 

Norges äldsta 

intresseorganisation 

för kvinnor. Ger ut 

medlemstidningen 

Kvinnesaksnytt, driver 

internationellt 

samarbete arbetar med 

kvinnofrågor med 

tillknytning till FN-

systemet, deltar i 

debatter.  

 

141 000 NOK i driftstöd 

av Barne-, ungdoms-, och 

familiedirektoratet 2016. 

Norske 

Kvinnelige  

Akademikere 

1920 Medlemsorganisation 

Ca 170 medlemmar 

(2010) 

Nätverk för kvinnor 

med högre utbildning. 

Informationsarbete, 

internationellt 

samarbete med andra 

liknande 

organisationer. 

Beskriver sig själva 

som en nationell 

remissinstans, och att 

de arbetar för en 

familjevänlig 

arbetsplats. 

Medlemskontingenter, i 

övrigt saknas 

information. 



 111 

Norsk 

Kvinnelig 

Teologforening 

 

1958 Medlemsorganisation 

Antal medlemmar: 

Information saknas, 

men medlemmarna 

består av kvinnor 

som studerar teologi, 

samt kvinnliga 

präster och teologer. 
 

Organisationen har 

som huvudmål att 

främja kvinnors 

närvaro i Den norske 

kirke, och ger därför 

aktivt stöd till 

kvinnliga präster som 

söker höga positioner 

inom kyrkoämbeten.  

 

Information saknas. 

Norske 

Kvinners 

Sanitets-

forening 

1896 Medlemsorganisation 

Ca 53 000 

medlemmar (2017) 

Nationell organisation 

med fokus på kvinnors 

hälsa och livsvillkor, 

med 1300 lokala 

föreningar och 

underavdelningar. 

Aktiviteter riktade mot 

både påverkning av 

politikutformningen 

och som leverantör av 

hälso- och 

omsorgstjänster. 

Offentliga tillskott 2015: 

1 904 492 NOK. 

Sami Nisson 

Forum 

(Samisk 

Kvinneforum) 

Startade 

som 

oformellt 

nätverk 

1993, 

formellt 

bildad 1998 

Medlemsorganisation 

med resurscenter i 

Karasjok.  

Antal medlemmar: 

information saknas 

Driver resurscenter 

med jämställdhet ur ett 

samiskt perspektiv i 

fokus. 

Informationsarbete 

med fokus på samiskt 

kulturarv. 

Mottar årligt driftsstöd 

från Sametinget, för 

2015: 170 000 NOK.  

 

 

Kvinnoorganisationernas tillknytningar 

 

FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål) 

 

Ammehjelpen 

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) 

Kvinnefronten 

KUN – Senter for Kunnskap og Likestilling 

MiRA-senteret 

Norsk Kvinnesaksforening 

Norske Kvinnelige Akademikere 

Norske Kvinners Sanitetsforening 

Norgesunionen av Soroptimistklubber 

 

Norges Kvinnelobby 

 

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) 

Kvinnegruppa Ottar 

Kvinnefronten 

Norsk Kvinnesaksforening 

MiRA-senteret 

Sami Nisson Forum (Samisk Kvinneforum) 
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2. Översikt över remissinstanser och remissvar 

 
I den här bilagan finns en översikt över remissinstanser kategoriserade utefter aktörtyp och 

svar. Översikten över remissen 2009 är utarbetad utifrån översikten i Lindholt (2011), som 

bygger på Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementets remisslista till NOU 2009: 14, 

samt remissvaren. Översikten över remissen 2015 är utarbetad utifrån Barne- og 

Likestillingsdepartementets remisslista till Solberg-regeringens lagförslag (Remissbrev 

2015), samt remissvaren, med inspiration från indelningen av remissinstanser och aktörtyper 

från Lindholt (2011). 

 

 Remissen 2009 

 
Tabell. Översikt över remissinstanser och remissvar – remissen 2009 

Kvinnoorganisationer 
 

Aglow ‐ tverrkirklig fellesskap for kvinner÷ 

Delta Kappa Gamma Society International, avd. 

Norge÷ 

FOKUS – Forum for Kvinner og 

utviklingsspørsmål÷ 

FUNK – Funksjonshemmede Norske kvinner÷ 

Fredrikkes Hage÷ 

Juridisk Rådgivning for Kvinner* 

KUN – Senter for Kunnskap og Likestilling** 

Kvinnefronten** 

Kvinnegruppa Ottar* 

Kvinner i mannsyrker÷ 

Kvinneuniversitetet Hamar* 

MiRA ressurssenter÷  

Nemnd for Kvinner og likestillingsspørsmål÷ 

Norges Bygdekvinnelag÷ 

Norges kvinne‐ og familieforbund÷ 

Norges krisesenterforbund÷ 

Norsk kvinnesaksforening* 

Norske Kvinnelige akademikere* 

Norske Kvinnelige juristers forening÷ 

Norske Kvinners sanitetsforening÷ 

Sami Nisson Forum÷ 

Sarahkka÷ 

 

Intresseorganisationer med mer – 

Könspolitiska organisationer 
 

Human Rights Service÷ 

Reform – ressurssenter for menn* 

 

*= Svarat med anmärkning 

♦ = Svarat utan anmärkning 

** = Svarat utan inbjudan 

÷ = Inte svarat 

 

Intresseorganisationer med mer –

funktionsnedsättning 
 

Autismeforeningen i Norge** 

Borgerrettsstiftelsen Stopp 

Diskrimineringen* 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon* 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes 

organisasjoner * 

Synshemmede Akademikeres Forening* 

Forum for lese‐ og skrivestøtte** 

Hørselshemmedes landsforbund** 

Norges Blindeforbund** 

Norges Døveforbund** 

Norges Handikapforbund** 

Rådet for Funksjonshemmede i Oslo** 

ULOBA, Andelslag for Borgerstyrt personlig 

assistanse** 

Unge Funksjonshemmede** 

 

Intresseorganisationer med mer – sexuell 

orientering, transpersoner med mer 
 

Norsk Forum for allmennmedisin, nettverk 

for lesbiske og homohelse÷ 

Skeiv ungdom÷ 

Skeiv verden÷ 

Foreningen for transpersoner÷ 

Harry Benjamin ressurssenter* 

Helseutvalget for Bedre homohelse÷ 

LLH, Landsforeningen for lesbiske, 

homofile, bifile og transpersoner* 

Landsforeningen for transkjønnete÷ 
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Intresseorganisationer med mer – 

Etnicitet 
 

Afghanistankomiteen i Norge÷ 

African Youth in Norway÷ 

Antirasistisk senter* 

Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)* 

Norsk organisasjon for asylsøkere÷  

Organisasjon mot offentlig diskriminering÷ 

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger÷ 

SOS Rasisme÷ 

 

Intresseorganisationer med mer - 

Nationella minoriteter och samer 
 

Den norske romforeningen÷ 

Landsforeningen for romanofolket÷ 

Norsk rombefolkning÷ 

International Romani Union÷ 

Bivdi Sjøsamisk fangst- og fiskeorganisasjon÷ 

Goathe Gearret samenes naturressursforbund÷ 

Guovdageainnomeahccasteddjiid searvi÷ 

Norske kveners forbund÷ 

Norske reindriftssamers Landsforbund÷ 

Norske samers riksforbund÷ 

Riddu Riddu÷ 

Samisk høgskole÷ 

Samenes Folkeforbund÷  

Samenes landsforbund÷ 

 

 

 

*= Svarat med anmärkning 

♦ = Svarat utan anmärkning 

** = Svarat utan inbjudan 

÷ = Inte svarat 

 

 

 

Arbetstagarorganisationer 
 

Akademikerne* 

Den norske advokatforening* 

Den norske dommerforening÷ 

Landsorganisasjonen i Norge (LO)* 

UNIO* 

Norges Ingeniør og Teknologorganisasjon 

(NITO)**  

Norsk sykepleierforbund** 

Parat luftfart** 

Fellesforbundet for sjøfolk** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intresseorganisationer med mer – ålder 
 

Eldreaksjonen, stiftelsen kirkens bymisjon 

Oslo** 

Landsrådet for offentlige pensjonister** 

Seniorsaken** 

Senter for seniorpolitikk** 

 

Humanitära organisationer 

 
Amnesty International Norge÷ 

Care Norge÷ 

Flyktninghjelpen÷ 

Norges Røde Kors÷ 

Norsk Folkehjelp÷ 

Redd Barna* 

 

Intresseorganisationer med mer - övrigt 
 

Aksept* 

Aleneforeldreforeningen÷ 

Alternativ til vold÷ 

Bedriftsforbundet÷ 

Den norske Helsingforskomité÷ 

Elevorganisasjonen÷ 

Ensliges landsforbund÷  

Stiftelsen Way Back÷ 

Rettferd for taperne÷ 

Rettspolitisk forening÷ 

Åpen kirkegruppe÷ 

Norsk studentunion* 

Rettspolitisk forening÷ 

Fellesrådet for Afrika÷ 

FN-sambandet i Norge÷ 

Foreningen 2 foreldre÷  

Framtiden i våre hender÷ 

Frelsesarmeen÷ 

HIV Norge* 

Høgskolen i Finnmark÷ 

JUSS‐Buss*  

Jusshjelpa - Nord‐Norge÷ 

Jussformidlingen i Bergen* 

Kirkens familievern÷  

Kristent Interkulturelt Arbeid 

KROM÷ 

Kentunet÷ 

Landsforeningen for overvektige÷ 

Landsrådet for barne- og 

ungdomsorganisasjoner* 

Mangfold i arbeidslivet stiftelsen÷ 

Menneskerettsalliansen* 

Kristne Friskolers Forbund** 

Norsk Redaktørforening** 

Rødt** 
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Arbetsgivarorganisationer 
 

Finansnæringens hovedorganisasjon* 

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)* 

NHO luftfart** 

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)* 

KS Bedrift** 

Arbeidsgiverforeningen Spekter* 

Handels og servicenæringens 

hovedorganisasjon (HSH)* 

Kirkelig arbeids‐ og interesseorganisasjon÷ 

Kommunesektorens interesse‐ og 

arbeidsgiverorganisasjon (KS)* 

Finansnæringens Arbeidsgiverforening** 

 

Departement 
 

Alla departement inbjudna 

 

Svar från:  

 

Arbeidsdepartementet 

Fornyings-, administrasjons- og 

Kirkedepartementet 

Helse- og omsorgsdepartementet 

Justis- og politidepartementet  

Kommunal- og regionaldepartementet 

Nærings- og handelsdepartementet 

Samferdselsdepartementet 

 

Svar utan anmärkning: 

 

Utenriksdepartementet 

Fiskeri- og kystdepartementet 

Kultur- og kirkedepartement 

Kunnskapsdepartementet 

Landbruks- og matdepartementet 

Miljøverndepartementet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitet/forskningsinstitutioner 

 
Forskningsstiftelsen FAFO÷ 

KILDEN÷ 

Gáldu – Kompetansesenter for urfolks 

rettigheter÷ 

Norges forskningsråd÷ 

Norsk institutt for by‐ og regionforskning 

(NIBR)÷ 

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd 

og aldring (NOVA)÷ 

Universitetet for miljø‐ og biovitenskap÷ 

Universitet i Bergen÷ 

Universitet i Oslo (UiO)* 

Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet÷ 

Universitetet i Oslo – Nordisk institutt for kvinne‐ 
og kjønnsforskning÷ 

Universitetet i Oslo – Norsk senter for 

menneskerettigheter÷ 

Universitetet i Stavanger÷ 

Universitetet i Tromsø÷ Universitetet i 

Trondheim NTNU÷ 

Institutt for samfunnsforskning÷ 

Nettverk for forskning om homoseksualitet÷ 

UiO, avd. for kvinnerett, barnerett, likestillings- 

og diskrimineringsrett** 

 

Kommuner 

Fylkeskommuner/-menn 
 

Alla fylkesmenn, alla fylkeskommuner och alla 

kommuner inbjudna 

 

Svar från:  

 

Fylkesmannen i Aust-Agder 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Akershus fylkeskommune 

Buskerud fylkeskommune 

Hordaland fylkeskommune 

Rogaland fylkeskommune 

Sogn og fjordane fylkeskommune 

Arendal kommune 

Askøy kommune 

Austrheim kommune 

Bergen kommune 

Elverum kommune 

Fjell kommune 

Horten kommune 

Larvik kommune 

Lørenskog kommune 

Oslo kommune, bydel Frogner 

Oslo kommune, byrådsavdeling for finans 

Meland kommune 

Suldal kommune 

Tromsø kommune 

Trondheim kommune 

Ørsta kommune 
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Østfold kommune 

Ålesund kommune 

 

Svar utan anmärkning: 

 

Hole kommune 

 

Statliga ombud/tillsyn/direktorat 

 
Arbeids- og velferdsdirektoratet* 

Arbeidsretten÷ 

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet* 

Barneombudet* 

Deltasenteret÷ 

Direktoratet for arbeidstilsynet* 

Domstoladministrasjonen♦ 

Forbrukerombudet÷ 

Forbrukerrådet÷ 

Helsedirektoratet* 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi)* 

KIM – Kontaktutvalget mellom 

innvandrerbefolkningen og myndighetene* 

Likestillings- og diskrimineringsnemnda÷ 

Likestillings- og diskrimineringsombudet* 

Mattilsynet÷ 

Regjeringsadvokaten* 

Riksadvokaten÷ 

Sametinget* 

Sivilombudsmannen÷ 

Statens råd for likestilling for 

funksjonshemmede* 

Statens seniorråd* 

Statistisk sentralbyrå÷ 

Statens vegvesen** 

Politidirektoratet** 

Forum for hovedvernombudene i 

helseforetakene** 

Mattilsynet♦ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*= Svarat med anmärkning 

♦ = Svarat utan anmärkning 

** = Svarat utan inbjudan 

÷ = Inte svarat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tros‐/livsåskådningsgrupper och stift 
 

Biskopene 

Human-Etisk Forbund 

Islamsk Råd 

Kirkerådet 

Oslo katolske bispedømme 

Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn 

Holistisk forbund 

Det mosaiske trossamfunn 

 

Svar från: 

 

Human‐Etisk forbund 

Kirkerådet 

Den norske kirke: 

Nord‐Hålogaland biskop  

Den norske kirke: Tunsberg biskop 
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Remissen 2015  
Tabell. Översikt över remissinstanser och remissvar – remissen 2015 
Kvinnoorganisationer 

 
Ammehjelpen** 

Delta Kappa Gamma Society international, avd. 

Norge÷ 

Foreningen for kvinne- og kjønnsforskning÷ 

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål 

(FOKUS) ÷ 

Initiativ Bedre Barseltid** 

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)* 

Krisesentersekretariatet÷ 

KUN Senter for kunnskap og likestilling* 

Kvinnefronten* 

Kvinnegruppa Ottar* 

Likestillingssenteret* 

Norges Bygdekvinnelag÷ 

Norges Fiskarkvinnelag÷ 

Norges kvinnelobby÷ 

Norges Kvinne- og familieforbund* 

Norgesunionen av Soroptimistklubber** 

Norsk Kvinnesaksforening* 

Norske kvinnelige akademikere÷ 

Norsk Kvinnelig Teologforening** 

Norske Kvinners Sanitetsforening* 

Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn 

(MiRA)* 

Sami Nisson Forum* 

Sárahkka÷ 

Sjuvliano Kerr÷ 

 

 

*= Svarat med anmärkning 

♦ = Svarat utan anmärkning 

** = Svarat utan inbjudan 

÷ = Inte svarat 

 

 

Intresseorganisationer med mer – 

könspolitiska organisationer 

 
Forum for Menn og Omsorg÷ 

Mannsforum* 

Maskulinist.no** 

REFORM - ressurssenter for menn* 

Human Rights Service (HRS) ÷ 

 

 

 

Humanitära organisationer 

 
Amnesty International Norge* 

Care Norge÷ 

Flyktninghjelpen÷ 

Kirkens Bymisjon÷ 

Norges Røde Kors÷ 

Norsk Folkehjelp÷ 

Redd Barna* 

UNICEF-komiteen i Norge 

 

Intresseorganisationer med mer –

funktionsnedsättning 

 
Dysleksi Norge** 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)*  

FFO Hedmark** 

Funka Nu AB** 

Forum for lese‐ og skrivestøtte 

Hørselshemmedes landsforbund** 

Norges Blindeforbund** 

Norges Døveforbund** 

Norsk Forbund for Utviklingshemmede** 

Norges Handikapforbund* 

Norsk Epilepsiforbund** 

Rådet for Funksjonshemmede i Oslo** 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes 

organisasjoner* 

Stopp Diskrimineringen** 

Synshemmede Akademikeres Forening* 

ULOBA, Andelslag for Borgerstyrt personlig 

assistanse** 

Unge Funksjonshemmede** 

 
Intresseorganisationer med mer – sexuell 

orientering, transpersoner med mer 

 
Aven Norge** 

Bamseklubben* 

Forbundet for transpersoner i Norge* 

Harry Benjamin Ressurssenter÷ 

Helseutvalget for bedre homohelse÷ 

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og 

transpersoner (LLH)* 

Landsforeningen for transkjønnete÷ 

Oslo Queer** 

Queersamiska forening÷ 

Scandianavian Leather Men Norge (SLM) ÷ 

Skeiv Ungdom* 

Skeiv Verden* 

Stensveen Ressurssenter for Transpersoner÷ 

Åpen kirkegruppe for Lesbiske og Homofile÷ 
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Intresseorganisationer med mer – Etnicitet 
 

Afghanistankomiteen i Norge÷ 

Antirasistisk senter* 

Fellesrådet for Afrika÷ 

Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)* 

Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk* 

Norges organisasjon for asylsøkere* 

Organisasjon mot offentlig diskriminering÷ 

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger* 

Nye SOS Rasisme** 

 

Intresseorganisationer med mer – Nationella 

minoriteter och samer 

 
Club Romano÷ 

Den Norske Romforening÷ 

Foreningen for østsamene÷ 

Gáldu – kompetansesenter for urfolks rettigheter* 

International Romani Representative in Norway÷ 

Kvenlandsforbundet 

Landsforeningen for Romanifolket÷ 

Nasjonal kompetansesenter for minoritetshelse 

(NAKMI)** 

Norsk-Finsk Forbund÷ 

Norske Reindriftssamers Landsforbund÷ 

Norske Samers Riksforbund÷ 

Riddu Riddu÷ 

Romani Kultura÷ 

Romanifolkets forening÷ 

Romanifolkets Kystkultur÷ 

Romanifolkets Riksforbund÷ 

Samenes Folkeforbund÷ 

Skogfinske interesser i Norge÷ 

Taternes landsforening÷ 

Utrop÷ 

 

 

 

*= Svarat med anmärkning 

♦ = Svarat utan anmärkning 

** = Svarat utan inbjudan 

÷ = Inte svarat 

 

 

Intresseorganisationer med mer – ålder 

 
Forsvarets seniorforbund** 

Pensjonistforbundet** 

Seniorsaken* 

Seniorenes Fellesorganisasjon** 

Senior Høyres landsforbund** 

 

 

 

 

 

 

 

Intresseorganisationer med mer – Övrigt 

 
Abelia* 

Aksept÷ 

Aleneforeldreforeningen÷ 

Alternativ til vold÷ 

Atferdssenteret – Norsk senter for studier av 

problematferd og innovativ praksis÷ 

Atlas-alliansen÷ 

Avinor÷ 

Barn- og foreldrerett÷ 

Byggenæringens Landsforening÷ 

Bærum Senior Høyre** 

Caritas Norge÷ 

Den norske Helsingforskomité÷ 

Den norske jordmorforening** 

Digitalpedagogene 

DIXI – ressurssenter i Oslo÷ 

Elevorganisasjonen÷ 

Ensliges landsforbund÷  

Fleksibel utdanning Norge** 

Friends International Support Group** 

Frivillighet Norge÷ 

Nasjonal kompetansesenter for amming** 

Nasjonalforeningen for folkehelsen** 

Norges Kristne Råd 

Norsk studentunion÷ 

Rettspolitisk forening* 

Fellesskapet mot seksuelle overgrep÷ 

FN-sambandet i Norge÷ 

Foreningen 2 foreldre* 

Framtiden i våre hender÷ 

Frelsesarmeen÷ 

HIV Norge÷ 

IKT Norge* 

Internasjonal helse- og sosialgruppe÷ 

JUSS‐Buss÷ 

Jusshjelpa – Midt-Norge÷ 

Jusshjelpa - Nord‐Norge÷ 

Jussformidlingen i Bergen* 

Kirkens familievern÷  

Kristent Interkulturelt Arbeid÷ 

KROM÷ 

Landsforeningen for overvektige÷ 

Landsforeningen for barnevernsbarn÷ 

Landsgruppen av helsesøstre÷ 

Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner÷ 

Mangfold i arbeidslivet stiftelsen÷ 

Mental Helse* 

Menneskerettsalliansen* 

Norges Idrettsforbund÷ 

Norsk kommunalteknisk forening÷ 

Norsk design- og arkitektursenter (DogA)÷ 

Norsk Montessoriforbund÷ 

Norsk studentorganisasjon (NSO)÷ 

Norske Boligbyggelags Landsforbund÷ 

Norske fag- og friskolers landsforbund÷ 

NSB÷ 

Organisasjonen for barnevernsforeldre÷ 
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Organisasjonen mot offentlig diskriminering÷ 

Kristne Friskolers Forbund** 

Norsk Gynekologisk Forening** 

Rettferd for taperne÷ 

Rettspolitisk forening* 

Rådet for psykisk helse* 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn÷ 

Sex og Politikk÷ 

Skolenes landsforbund÷ 

SMiL Norge÷ 

Steinerskoleforbundet÷ 

Stiftelsen Helseutvalget** 

Stine Sofies Stiftelse÷ 

Støttesenter mot Incest og seksuelle overgrep÷ 

Uføres Landsorganisasjon (ULO) ÷ 

Universell** 

Vandsemb Gård** 

Vollen helselag* 

Voksenopplæringsforbundet÷ 

Voksne for barn÷ 

Ønskebarn÷ 

 

 

 

 

*= Svarat med anmärkning 

♦ = Svarat utan anmärkning 

** = Svarat utan inbjudan 

÷ = Inte svarat 

 

 

Tros‐/livsåskådningsgrupper och stift 
 

Biskopene÷ 

Bispedømmerådene* 

Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo÷ 

Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim÷ 

Holistisk Forbund÷ 

Humanetisk forbund* 

Islamsk Råd÷ 

Kirkerådet* 

Oslo Katolske bispedømme÷ 

 

Arbetstagarorganisationer 

 
Akademikerne* 

Den norske advokatforening* 

Den norske dommerforening÷ 

Den norske forleggerforening* 

Den norske legeforening÷ 

EL og IT-forbundet÷ 

Fagforbundet♦ 

Fellesorganisasjonen* 

Fellesforbundet for Sjøfolk÷ 

Kommunenes Sentralforbund (KS)* 

Landsorganisasjonen i Norge (LO)* 

Norsk Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)* 

Norges Juristforbund* 

Norske Arkitekters Landsforbund÷ 

Norsk Faglitterær forfatter og oversetterforening÷ 

Norsk Lektorlag÷ 

Norsk Psykologforening÷ 

Norsk Sykepleierforbund* 

Norsk Sjømannsforbund÷ 

Politijuristene÷ 
UNIO* 

Utdanningsforbundet* 

 

Arbetsgivarorganisationer 

 
Arbeidsgiverforeningen Spekter* 

Bedriftsforbundet* 

Finans Norge* 

Finansnæringens hovedorganisasjon* 

Finansnæringens Arbeidsgiverforening** 

Hovedorganisasjonen Virke* 

Norsk Redaktørforening* 

Norsk Rederiforbund÷ 

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)* 

NHO luftfart** 

KA – arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige 

virksomheter** 

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)* 
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Kommuner 

Fylkeskommuner/-menn 

 
Alla fylkesmenn, fylkeskommuner och kommuner 

inbjudna 

 

Svar från: 

 

Akershus Fylkeskommune 

Askøy Kommune 

Bergen Kommune 

Buskerud Fylkeskommune – Fylkeseldrerådet i 

Buskerud 

Råd for likestillings av funksjonshemmede i 

Buskerud 

Drammen Kommune 

Hedmark Fylkeskommune 

Kristiansand Kommune 

Mandal Kommune 

Oppland Fylkeskommune 

Oslo Kommune – Byrådsavdeling for eldre, helse og 

kommunale tjenester 

Rådet for funksjonshemmede i Oslo kommune 

Porsgrunn Kommune 

Sola Kommune 

Stavanger Kommune 

Sørreisa Kommune 

Troms Fylkeskommune 

Trondheim Kommune 

Vefsn Kommune 

Vestagder fylkeskommune 

Østfold Fylkeskommune Alstadhaug eldreråd 

Arendal eldreråd 

Askøy eldreråd 

Austevoll eldreråd 

Bodø eldreråd 

Brønnøy eldreråd 

Buskerud eldreråd 

Bærum eldreråd 

Bø eldreråd 

Eid eldreråd 

Eidsvoll eldreråd 

Elverum eldreråd 

Enebakk eldreråd 

Flå eldreråd 

Frøya eldreråd 

Gratangen eldreråd 

Grimstad eldreråd 

Hammerfest eldreråd 

Harstad eldreråd 

Ibestad eldreråd Kragerø eldreråd 

Kvænangen eldreråd 

Nes eldreråd 

Norddal eldreråd 

Nordre Land eldreråd 

Ungdommens fylkesråd Nordland 

Nord-Trøndelag eldreråd 

Oslo kommune eldreråd 

Porsgrunn eldreråd 

Randaberg eldreråd 

Ringebu eldreråd 

Ringerike eldreråd 

Sandefjord eldreråd 

Skedsmo eldreråd 

Steinkjer eldreråd 

Sunndal eldreråd 

Sømna eldreråd 

Sør-Odal eldreråd 

Tromsø eldreråd 

Trondheim eldreråd 

Tvedestrand eldreråd 

Tydal eldreråd 

Ullensaker eldreråd 

Vefsn eldreråd 

Ørsta eldreråd 

Ålesund eldreråd 

Årdal eldreråd 

 

Statliga ombud/tillsyn/direktorat 
 

Arbeids- og velferdsdirektoratet♦ 

Arbeidstilsynet* 

Arbeidsretten÷ 

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet÷ 

Barneombudet* 

Barnesakkyndig kommisjon÷ 

Domstoladministrasjonen÷ 

Direktoratet for byggkvalitet* 

Direktoratet for forvaltning og IKT* 

Direktoratet for økonomistyrning÷ 

Finanstilsynet÷ 

Forbrukerombudet* 

Forbrukerrådet÷ 

Helsedirektoratet* 

Høyesterett♦ 

Innovasjon Norge÷ 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi)* 

KIM – Kontaktutvalget mellom 

innvandrerbefolkningen og myndighetene* 

Likestillings- og diskrimineringsnemnda* 

Likestillings- og diskrimineringsombudet* 

Mattilsynet÷ 

Regjeringsadvokaten÷ 

Riksadvokaten* 

Sametinget* 

Sivilombudsmannen÷ 

Statens råd for likestilling for funksjonshemmede* 

Statens seniorråd* 

Statistisk sentralbyrå♦ 

Politidirektoratet* 

Statsadvokatembetene÷ 

Statsbygg÷ 

Sysselmannen på Svalbard÷ 

Universitets- og høgskolerådet 

Utdanningsdirektoratet÷ 

Vox – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk÷ 



 120 

3. Nvivo-bilagor 

 

Här visas hur jag använt mig av noder i Nvivo för att förenkla och systematisera 

analysprocessen av det föreliggande källmaterialet. ”Sources” står för antal dokument noden 

figurerar i, medan ”references” står för hur frekvent noden refereras till.  

 

Name Sources References Created On 

Argument - lag 1 1 6 Mar 2017, 13:51:52 

  Effektivitet 6 11 6 Mar 2017, 15:25:15 

  För 5 9 6 Mar 2017, 13:52:12 

  För med förbehåll 3 4 6 Mar 2017, 14:15:07 

  Harmonisering 7 17 6 Mar 2017, 15:34:11 

  Mot 3 13 6 Mar 2017, 13:52:06 

  NOU 2009 14 4 8 6 Mar 2017, 15:26:50 

  Særlig forbedre kvinnens 

stilling 
5 24 6 Mar 2017, 14:16:21 

Förhållande mellan org. 2 2 6 Mar 2017, 13:49:05 

  Feministisk-icke-

feministisk 
3 3 6 Mar 2017, 13:49:46 

  Majoritets-minoritets 5 7 6 Mar 2017, 13:49:31 

Internationella förpliktelser 3 8 14 Mar 2017, 15:46:34 
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Intersektionalitet 7 20 6 Mar 2017, 13:53:39 

Om organisationer 2 15 17 Mar 2017, 14:18:25 

Tvådelad möjl.struktur 2 3 14 Mar 2017, 09:48:46 

  Kriselikestilling 4 9 14 Mar 2017, 09:50:06 

  Vanlig jämst. 2 2 14 Mar 2017, 09:49:51 

Övrigt 6 36 14 Mar 2017, 14:07:59 

 

 

Name Sources References Created On 

Høring2009 4 5 15 Mar 2017, 11:40:10 

  JURK 6 16 15 Mar 2017, 11:40:10 

  KUN 6 9 15 Mar 2017, 11:40:10 

  Kvinnefronten 6 19 15 Mar 2017, 11:40:10 

  Kvinnegruppa Ottar 5 19 15 Mar 2017, 11:40:10 

  Likestillingssenteret 6 10 15 Mar 2017, 11:40:10 

  NKF 5 20 15 Mar 2017, 11:40:10 

  Norske Kvinnelige 

Akademikere 
5 17 15 Mar 2017, 11:40:10 
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Høring2015 3 3 17 Mar 2017, 11:21:14 

Ammehjelpen 0 0 17 Mar 2017, 11:24:52 

  Initiativ bedre barseltid 0 0 17 Mar 2017, 11:25:12 

  JURK 2 13 17 Mar 2017, 11:21:37 

  KUN 1 8 17 Mar 2017, 11:24:39 

  Kvinnefronten 1 7 17 Mar 2017, 11:22:08 

  Kvinnegruppa Ottar 1 10 17 Mar 2017, 11:21:52 

  Likestillingssenteret 1 6 17 Mar 2017, 11:22:18 

  MiRA-senteret 3 11 17 Mar 2017, 11:23:51 

  NKF 1 9 17 Mar 2017, 11:22:48 

  Norges Kvinne-og 

familieforbund 
1 1 17 Mar 2017, 11:23:00 

  Norske Kvinners 

Sanitetsforening 
2 9 17 Mar 2017, 11:23:27 

  Samisk Kvinneforum 1 3 17 Mar 2017, 11:24:27 

 Soroptimist 1 5 17 Mar 2017, 11:25:46 

Norsk K. Teolog 1 6 17 Mar 2017, 11:25:58 

Nytt i høringsnotat15 3 8 20 Mar 2017, 14:41:54 

 


