Statsfeminismens møte med næringslivet. Bakgrunnen og gjennombruddet for
kjønnskvotering i bedriftsstyrer som politisk reform – av Siri Øyslebø Sørensen
Begrunnelse
Sørensens tekst er et godt eksempel på de kvaliteter som kjennetegner en vellykket
vitenskapelig artikkel: en velformulert og avgrenset problematikk, et produktivt teoretisk
rammeverk, et grundig empirisk arbeid og en diskusjon som tar vitenskapsområdet videre
og som tilføyer nye sentrale innsikter. Sørensens analyse av de kulturelle og politiske
prosessene som lå til grunn for kvoteringsloven av 2003 fremviser viktigheten av å
inkludere kulturelle prosesser og ulike arenaer for politisk produksjon for å kunne forstå
det komplekse samspillet som ligger bak motstanden mot og forandringene i politisk
reformarbeid, både på et strukturelt og et hverdagslig nivå. Det å studere politikkens
utvikling på detaljnivå, kombinert med et overgripende forklaringsparadigme, er
vanskelig å gjennomføre og krever et høyt presisjonsnivå og intellektuell stringens. Det
lykkes Sørensen med i sin artikkel, og det er svært berømmelsesverdig.
Sørensens artikkel griper direkte inn i et samtidsspørsmål av stort allmenn interesse, som
samtidig er svært relevant for kjønns- og likestillingsforskningen. Statsfeminismen utgjør
den kjønnspolitiske ryggraden i de nordiske velferdsstatenes utvikling, og er følgelig av
stor politisk interesse. Den norske kjønnskvoteringsloven fra 2003 er i denne
sammenhengen ekstra interessant, da den utvider likestillingspolitikkens domener til
også å omfatte det private næringslivet. Denne loven representerer et likestillingspolitisk
tiltak som har vært kontroversielt, og som har fått og fremdeles får stor oppmerksomhet
verden over. Ved hjelp av meget adekvat og relevant teoretisk rammeverk, der
statsfeminismen behandles som en form for styringsmentalitet og norm, viser Sørensen
hvordan tidligere forståelser av statsfeminismen bør utvides og kompletteres med
analyser som arbeider parallelt på detalj- og strukturnivå. Artikkelens konklusjon er at
kvoteringslovens resultat ikke bare var et produkt av statsfeminismen, men at den
skandinaviske næringslivsfeminismen også spilte en avgjørende rolle. I møtet mellom
statsfeminismens institusjonelle maskineri og næringslivet transformeres den
statsfeministiske forståelsen til en ny form for næringslivsfeminisme. Sørensen studie er
pregnant og presist formulert og er analytisk interessant for alle forskere som studerer
nordisk likestillingspolitikk.
Studiens resultat oppnås ved hjelp av en vellykket metodologisk eklektisisme og en åpen
anvendelse av materialet. Sørensen er følsom i sin bruk av intervjuer, dokumenter,
medietekster og Stortingsreferat, og disse delstudiene integreres på en smidig måte i
hennes primære forskningsfokus på politiske prosesser og reformarbeid. Politisk
handling og diskursive ordninger blir således begrepsliggjort og kontekstualisert
innenfor en politisk tradisjon, i kombinasjon med tilfeldighetenes spill og
politikkens uforutsigbarhet. Slik har Siri Øyslebø Sørensen tatt vår forståelse av den
nordiske, og mer spesifikt, den norske statsfeminismens begrensninger og virkningsfelt
ytterligere et steg fremover på en måte som fortjener oppmerksomhet og berømmelse.
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