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SAMMANFATTNING 
 

Uppsatsen är en kvalitativ studie som syftar till att se vilka värden Europeiska Unionen vill 

bygga på och uppmärksamma kvinnors underrepresentation i politiken i EU, och utifrån det 

diskutera betydelsen av social representation för att inkludera kvinnor. Vidare att se till för- 

och nackdelar med strategier som betonar individen eller gruppen. 

Uppsatsen utgår från kritisk, postmodern och feministisk teori och arbetar med metoden 
textanalys. Först studerar den EU-konstitutionen och jämställdhetsdokument för att ta reda 
på värdena och hur EU uppfattar kvinnors underrepresentation. Sedan diskuterar den social 
representation, Anne Phillips teori om närvarons politik och Iris Marion Youngs förslag 
om grupprepresentation som betonar gruppen och paritet som betonar individen. De två 
första riskerar att se kvinnor som ett homogent kollektiv och hamna i essentialism medan 
den sista riskerar att dölja förtryck, vilket Youngs teori om genus som serialitet hanterar. 

Sammantaget prioriterar dokumenten demokrati, jämlikhet och jämställdhet och ser 
kvinnors underrepresentation som ett stort problem och en fråga om demokrati, utan att 
föreslå några aktiva åtgärder. Men mot bakgrund av värdena och dess syn på problemet 
skulle strategier som närvarons politik, grupprepresentation och paritet i relation till teorin 
om genus som serialitet till viss del vara möjliga i EU för att motverka kvinnors 
underrepresentation.     

Nyckelord: Kvinnors underrepresentation i EU, social representation, närvarons politik, 

grupprepresentation, paritet, genus som serialitet, essentialism 

 

ABSTRACT 
 

This essay is a qualitative study which aims to examine which values the European Union 

wants to be based on and to pay attention to women’s underrepresentation in the politics in 

the EU. And from that discuss the meaning and importance of social representation for 

include women. Further to study the positive and negative parts with strategies that emphasize 

the individual or the group. 

The essay starts from critical, postmodern and feminist theory and uses the method 
textanalysis. First it studies the EU-constitution and documents on equality to found out the 
values and in which way EU understand women’s underrepresentation. Then it discusses 
social representation, Anne Phillips’ theory The Politics of Presence and Iris Marion 
Young’s proposition about grouprepresentation which emphasize the group and parity 
which emphasize the individual. The first ones tends to see women as a homogeneous 
collective and to fall in essentialism while the last one runs the risk to disguise oppression, 
which Young’s theory Gender as Seriality can handle. 
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Together the document priority democracy and equality and understand women’s 
underrepresentation as an important problem and a question about democracy, but without 
recommend any active measures. But towards the values and the way the document look at 
the problem, strategies like The Politics of Presence, grouprepresentation and parity in 
relation to the theory Gender as Seriality can be possible in EU to work against women’s 
underrepresentation.   

 

Key words: Womens’ underrepresentation in EU, social representation, The Politics of 
Presence, grouprepresentation, parity, Gender as Seriality, essentialism  
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1 INLEDNING 
 

Europeiska Unionen är idag ett stort och särskilt politiskt, ekonomiskt och socialt projekt 
som kan sägas vilja bygga på värdena demokrati, jämlikhet och rättvisa. EU består av en 
otalig mängd aktörer med olika erfarenheter och intressen som vill få utrymme och 
representation i politiken i syfte att påverka framtiden. Men representation är komplicerat 
och ett stort problem för unionen är den systematiska inkluderingen av vissa sociala 
grupper och exkluderingen av andra i politiken, vilket kan sägas strida mot värdena 
demokrati, jämlikhet och rättvisa. 

Ett faktum är att kvinnor som social grupp i förhållande till män som social grupp idag är 
kraftigt underrepresenterade i alla politiska sammanhang i nästan hela EU. Det menar jag 
är ett stort problem och det förstås både från unionens och från medborgarnas sida som 
angeläget. Kvinnors underrepresentation har lett till debatter och diskussioner som till stor 
del kretsat kring representation som fenomen och strategier för att lösa 
underrepresentationen. De har för det första handlat om en konflikt mellan 
idérepresentation som förespråkar representation av representanternas idéer och social 
representation som talar för representation av representanternas sociala bakgrund. För det 
andra har de handlat om en spänning mellan strategier som antingen betonar individen eller 
gruppen. Dessa motsättningar reser intressanta frågor om representation, förhållandet 
mellan individ och grupp och kvinnor som en social grupp. Motsättningarna och frågorna 
är särskilt intressanta i relation till de värden som EU vill bygga på och kvinnors 
underrepresentation i politiska sammanhang i EU. Det ser jag som en spännande kontext.  

 

1.1 Disposition 

 

Först presenteras uppsatsens syfte och frågeställning. Sedan kommer studiens teoretiska 

utgångspunkter som visar vilka teoretiska utgångslägen och förhållningssätt som den utgår 

från. Därefter redogörs för uppsatsens metod som diskuterar tillvägagångssätt och relationen 

till dess material. Det följs av en genomgång av materialet, det vill säga det empiriska och 

teoretiska, med tonvikt på det empiriska. Sedan kommer forskningsläget som innehåller en 

genomgång av olika delar och begrepp som syftar till att placera problemet i en större kontext. 

Det tar till exempel upp EU som politisk skapelse, EU och jämställdhet och representation. 

Analysen är uppdelad i en empirisk och en teoretisk del som var för sig behandlar respektive 

material. Den empiriska studerar konstitutionen och jämställdhetsdokumenten, medan den 

teoretiska inriktar sig på att diskutera det teoretiska materialet. Sammantaget syftar den till att 

ta reda på vilka värden EU vill bygga på och hur de uppfattar kvinnors underrepresentation i 
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politiken. Dessutom mot bakgrund av det se till social representation och strategier som avser 

att öka kvinnors representation och problematisera spänningen mellan individ och grupp.  

Analysen följs av en avslutande diskussion som tar ett helhetsgrepp om analysen. Uppsatsen 

slutförs av en sammanfattning. 

    

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 

Uppsatsen syftar till att undersöka vilka värden EU vill bygga och uppmärksamma 
kvinnors underrepresentation i politiken i EU, och utifrån det diskutera betydelsen av 
social representation, som lyfter fram representanternas sociala bakgrund, för att inkludera 
kvinnor i politiken. Vidare att problematisera strategier som syftar till att öka kvinnors 
representation. Att undersöka för- och nackdelar med en strategi som närvarons politik och 
grupprepresentation som ser till gruppen och en metod som paritet, det vill säga permanent 
lika könsrepresentation, som ser till individen. Med andra ord att utforska vad som är 
problematiskt med respektive perspektiv och se till spänningen mellan individ och grupp. 

Först ska jag studera vilka värden EU vill bygga på och framhäva i sin verksamhet, för att 
sedan ta reda på hur de uppfattar och behandlar kvinnors underrepresentation i politiken i 
EU. Det gör jag genom att dels studera EU-konstitutionen och dels granska olika aktuella 
jämställdhetsdokument från Europeiska kommissionen. Därefter utgår jag från det och 
diskuterar betydelsen av social representation. Det sker genom Anne Phillips teori om 
närvarons politik och Iris Marion Youngs förslag om grupprepresentation som tillsammans 
betonar gruppen och strategin paritet som betonar individen. Jag ser till för- och nackdelar 
med varje perspektiv. Jag tror att det utifrån värdena som EU vill bygga på och kvinnors 
underrepresentation finns en möjlighet för kreativa strategier som närvarons politik, 
grupprepresentation och paritet, men att de bär på skilda problem som måste diskuteras. 
Jag söker och efterfrågar en lämplig strategi och teori som kan motverka kvinnors 
underrepresentation och samtidigt hantera spänningen mellan individ och grupp. Det 
handlar om att kunna inkludera kvinnor men inte anta att alla kvinnor har gemensamma 
erfarenheter och intressen. Det vill säga en strategi som kan verka effektivt i den 
feministiska kampen och samtidigt undvika essentialism1. 

Uppsatsens centrala frågeställningar är följande: Vilken betydelse har social representation 
för att inkludera kvinnor i politik? Vilka för- och nackdelar finns det med strategier som 
syftar till att öka kvinnors representation i politik som antingen betonar individen eller 
gruppen? Hur ska vi hantera spänningen mellan individ och grupp? Hur kan strategier som 
närvarons politik, grupprepresentation och paritet förstås i relation till de värden som EU 
vill bygga på och kvinnors underrepresentation i politiken i EU? 

 

 
1 Essentialism betyder i detta sammanhang en förståelse om att skillnader mellan olika sociala grupper är 
naturliga eller medfödda. En essentialistisk syn på kvinnor som en social grupp betraktar kvinnor som en 
substans eller som ett väsen med särskilda, naturliga och ursprungliga egenskaper. Motsatsen till detta synsätt 
säger tvärtom att skillnader är föränderliga och flytande och en produkt av sociala processer (Young 2000:94, 
243-244).   
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Uppsatsen rör sig inom kritisk och feministisk forskning och utgår från kritisk teori och 

postmodernism som båda innefattar feministisk teori. De har alla en nära relation till varandra 

då de i hög grad har påverkat varandra (Alvesson & Deetz 2000:94). 

Kritisk forskning går ett steg längre än så kallad vanlig forskning och utvecklar ett särskilt 

kritiskt tänkande. Den inriktar sig på att identifiera och kritiskt granska den rådande 

”verklighet” som vi lever i, sociala fenomen och de antaganden som många gånger tas för 

givna och som styr vårt sätt att tänka och handla (Alvesson & Deetz 2000:7). 

Kritisk teori och postmodernism ifrågasätter i likhet den etablerade samhällsordningen, 

ideologier och diskurser som präglas av asymmetriska maktrelationer. De erkänner vilken 

betydelse historia, kultur och social position har över tolkningar och handlingar. Mot 

bakgrund av detta rymmer perspektiven en potential till motstånd och frigörelse. De utforskar 

alternativ som bryter upp ordningen och bidrar till omprövning och nya politiska 

överväganden och beslut. Sammantaget är de kritiska till varje kunskap och lösning som utger 

sig för att vara det enda alternativet och den enda sanna (Alvesson & Deetz 2000:12-13, 163). 

Kritiska forskare förstår i allmänhet sociala institutioner som historiska skapelser som 

formats under kamp och dominans och att de döljer meningsfulla konflikter. De syftar till att 

visa hur sociala konstruktioner av verkligheten gynnar vissa intressen och är till nackdel för 

andra. Samt hur ett upphävande av maktförhållanden kan synliggöra konflikter och leda till 

diskussioner och rättvisa lösningar (Alvesson & Deetz 2000:41). 

Samtidigt är kritisk teori och postmodernism inte oproblematiska. De kritiseras för att vara 

alltför relativistiska, sakna sanningsanspråk och således vara politiskt oförmögna. Kritiker 

menar att de är alltför teoretiska och abstrakta för att kunna främja den politiska kampen, 

medan förespråkare anser att de istället utgör kraftfulla verktyg som kan synliggöra de 

dominerande synsättens sanningsanspråk. Jag håller med dem i att kritisk teori och 

postmodernism är värdefulla perspektiv men instämmer samtidigt i kritiken. De behöver en 

tydlig koppling till ”verkligheten” för att inte förlora i potential (Alvesson & Deetz 2000: 

124). 

Jag anser att kritisk teori och postmodernism är lämpliga teoretiska utgångspunkter för 

uppsatsen. De passar väl med dess syfte och frågeställning. Deras sätt att se på ”verkligheten” 

och angripa sociala fenomen är fruktbart. Dessutom bär de på en möjlighet till motstånd och 

emancipation, vilket är positivt. Jag uppfattar EU som en historisk skapelse som undanhåller 
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motsättningar och att sociala konstruktioner av verkligheten är till fördel för vissa och till 

nackdel för andra. Att dessa maktrelationer sätter gränser för det tillåtna och förbjudna vilket 

bör synas för att skapa ett större handlingsutrymme. Detsamma gäller kvinnors 

underrepresentation och strategier för att lösa det. Det innehåller konflikter som kräver 

diskussion och nyanserade lösningar. 

 
4 METOD 

 

Jag ska genomföra en kvalitativ studie och använda mig av metoden textanalys, då uppsatsens 

empiriska och teoretiska material består av text. Enkelt sagt använder sig kvalitativ forskning 

av kvalitativa metoder och arbetar med att förstå sociala fenomen genom empiriska studier. 

Förespråkare för kvalitativ forskning anser att den ger breda och rika beskrivningar, visar 

känslighet för berörda individers idéer och utvecklar empiriskt underbyggda teorier. Under 

senare år har det riktats alltmer kritik mot kvantitativ forskning och traditionella, kvantitativa 

metoder inom samhällsforskning. De anklagas för att vara otillräckliga. De har till stor del 

präglats av positivistiska och nypositivistiska antaganden och betoningen har legat på 

vetenskaplighet, objektivitet, neutralitet, kvantifiering etc. Mot bakgrund av uppsatsens syfte 

och frågeställning anser jag att ett kvalitativt förhållningssätt är att föredra (Alvesson & Deetz 

2000:58, 71; Bjereld m.fl. 2002:114). 

I textanalys är tolkning centralt. Det är viktigt att förstå vad en text säger i förhållande till 

de frågor som ställs, vilket kräver tolkning som innebär att avvinna en text mening och 

betydelse (Bergström & Boréus 2000:24-25; Esaiasson m.fl. 2004:245). Behovet av 

tolkningsarbete varierar dock beroende på till exempel syfte och frågeställning och 

tolkningsperspektiv. Jag angriper dokumenten genom att utreda och kritiskt granska 

innehållet. Med andra ord försöker jag att klargöra vilka värden EU vill bygga på och hur de 

förhåller sig till kvinnors underrepresentation i politiken, social representation och strategier 

som närvarons politik, grupprepresentation och paritet, samtidigt som jag behåller ett kritiskt 

perspektiv. Jag är i första hand intresserad av textens manifesta budskap som kan utläsas på 

raderna och inte av det latenta som är mer dolt. Gällande tolkningsperspektiv tolkar jag texten 

med fokus på uttolkaren, det vill säga mig själv. Det innebär att min förförståelse är av 

betydelse och påverkar tolkningen (Bergström & Boréus 2000:26, 33; Esaiasson m.fl. 

2004:234-235, 245-246). 
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Dokumenten har skrivits av någon eller några kring ett visst ämne vid ett visst tillfälle. De 

är maskinellt framställda, framtagna i en stor upplaga och har en omfattande spridning, vilket 

har betydelse. Offentliga dokument är en särskild typ av material (Patel 1987:84). Det är 

viktigt att placera materialet i sin kontext och vara medveten om vilken genre det tillhör då 

varje genre har sina egna regler för hur saker och ting ska uttryckas. Offentliga dokument 

kännetecknas av att vara tillrättalagda med en större kontinuitet än förändring. Formuleringar 

vägs på våg, väl medvetet om att andra länder följer varje förändrad formulering och 

dokumenten passerar flera instanser innan de publiceras. Det gör att den färdiga åsikten blir 

framträdande och inte debatten bakom som mycket väl kan ha varit mer mångsidig och 

nyanserad (Bergström & Boréus 2000:17; Esaiasson m.fl. 2004:246-247; Jacobsson 1997: 

325-326). 

Dokumentens text betraktar jag som ett ”instantiation” eller som ett ögonblick av en 

diskurs eller flera diskurser. En diskurs kan förstås som ett sätt kring hur vi pratar om saker 

och ting och den formas av en diskursiv formation som är ett system av regler som styr 

relationen mellan påståenden, idéer och praktiska aktiviteter. En diskurs uttrycker makt och 

visar att all kunskap är kontextbunden. Till exempel utgör naturvetenskapen en diskurs som 

formas av en diskursiv formation. Den innehåller en uppsättning regler för exempelvis hur 

biologer ska utföra experiment. I dokumentens fall ses författaren som en bärare av tankar och 

värderingar och som en förmedlare av det som är föreställningsbart i en specifik kontext 

(Jacobsson 1997:320; Tanesini 1999:241). 

 
5 MATERIAL 

 

Uppsatsens material utgörs av empiriskt och teoretiskt material. Det empiriska består 

huvudsakligen av dokument från EU och kommer att fungera som utgångspunkt för studien. 

Det är dels EU-konstitutionen och dels olika aktuella jämställdhetsdokument från Europeiska 

kommissionen som ramstrategi, färdplan och rapporter. 

EU: s framtid och hur unionen kan bli mer demokratisk, legitim och effektiv var temat för 

Europeiska konventet som sammankallades 2002. Det bestod av företrädare från Europeiska 

kommissionen och Europaparlamentet. Påföljande år lämnade de ett förslag till en EU-

konstitution och vid Europeiska rådets möte i Bryssel 2004 slutförhandlade unionens stats- 

och regeringschefer fram en ny konstitution (Tallberg 2004:210). 
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Konstitutionen är dock ännu inte någon verklighet. För att den ska bli det krävs att den 

godkänns av parlamenten i alla de 25 medlemsländerna, vilket är en process som involverar 

folkomröstningar. Om det i något land skulle bli negativt utslag uppstår en komplicerad 

situation. Risken är att konstitutionen måste omförhandlas eller överges helt och hållet. I 

nuläget är det osäkert om och när den träder i kraft. Men om den skulle göra det skulle det 

medföra viktiga förändringar i EU: s politiska system. Till exempel skulle unionens värden 

och mål slås fast, stadgan om de grundläggande rättigheterna skulle bli bindande och 

fördragen skulle ersättas av en sammanhållen konstitution. Sammantaget är konstitutionen 

omfattande och behandlar EU: s verksamhet ifråga om dess politik och allmänna 

bestämmelser (Tallberg 2004:211-212). 

I konstitutionen ska jag koncentrera mig på del 1, avdelning 1, som definierar unionen och 

dess mål och avdelning 6 som beskriver unionens demokratiska liv. Jag fokuserar också på 

del 2 som innehåller unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och avdelning 3 som 

talar om jämställdhet mellan män och kvinnor (Europeiska gemenskaperna 2005). Jag 

använder konstitutionen för att få en bild av vilka värden EU vill bygga på och framhäva i sin 

verksamhet. 

Jämställdhetsdokumenten är: På väg mot en gemenskapens ramstrategi för jämställdhet 

2001-2005 (Europeiska gemenskapernas kommission 2000), En färdplan för jämställdhet 

2006-2010 (Europeiska gemenskapernas kommission 2006 a), Rapport om jämställdhet 

mellan kvinnor och män 2004 (Europeiska gemenskapernas kommission 2004) och Rapport 

om jämställdhet mellan kvinnor och män 2006 (Europeiska gemenskapernas kommission 

2006 b). Gemensamt för dokumenten är att de tar upp kvinnors underrepresentation i politiken 

i EU. Det ska jag tillsammans med de värden som EU vill bygga på använda som underlag för 

att diskutera social representation och strategier som på ett tillfredsställande sätt kan inkludera 

kvinnor i politiken.  

Dokumenten kommer från Europeiska kommissionen som ofta beskrivs som EU: s motor. 

De syftar till att representera hela unionen och tillvarata det gemensamma intresset. 

Kommissionen är oberoende från medlemsländerna och har tre huvudsakliga uppgifter: att ta 

initiativ till nya regler och ny politik, övervaka att länderna följer reglerna och genomföra den 

gemensamma politiken (Tallberg 2004: 83, 89). 

Diskussionen om social representation och strategier som närvarons politik, 

grupprepresentation och paritet som behandlar spänningen mellan individ och grupp bygger 
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på det teoretiska materialet. Det består av vetenskapliga publikationer som böcker och artiklar 

av till exempel Anne Phillips och Iris Marion Young. 

 

6 FORSKNINGSLÄGE 
 

6.1 EU som politisk skapelse 

 

Vad är egentligen EU för någon politisk skapelse? Denna fråga har sysselsatt flera forskare 

och skapat förvirring. Många menar dock på att EU är ensamt i sitt slag, varken en typisk 

internationell organisation eller en stat i vanlig bemärkelse – ett så kallat oidentifierat politiskt 

projekt (Tallberg 2001:12). 

Alltfler tenderar dock att förstå EU som ett politiskt system, vilket har flera pedagogiska 

fördelar. Ett politiskt system kan sägas bestå av tre huvudsakliga delar: (1) politiska aktörer 

som försöker uppnå sina intressen genom ett politiskt system, (2) politiska institutioner för 

kollektivt beslutsfattande och (3) politiska beslut med inverkan på fördelningen av resurser 

bland aktörerna i systemet. I EU finns alla dessa tre delar (Tallberg 2001:13). 

EU innebär ständig utveckling och förändring. Med åren har unionen och samarbetet 

utvidgats och fördjupats. Nya länder har tillkommit och alltfler politikområden har blivit till 

föremål för samarbete och nationella politiska system har gradvis flätats samman med det 

europeiska, vilket tyder på komplexa politiska processer (Tallberg 2001:193). 2004 skedde 

den femte utvidgningen och EU gick från 15 till 25 medlemsländer (Tallberg 2004:9). 

Men i EU: s institutionella struktur finns problem och ett betecknas ofta som det 
demokratiska underskottet som länge varit ett av de mest debatterade ämnena i förhållande 
till unionen. I steget från den nationella nivån till den europeiska har förutsättningarna för 
demokratisk representation förändrats (Tallberg 2001:198). 

 

6.2 EU och jämställdhet 

 

EU och jämställdhet mellan män och kvinnor är inget nytt ämne för EU men de har kritiserats 

för att arbeta med jämställdhet utifrån tveksamma grunder som att säkerställa rättvis 

konkurrens mellan medlemsländerna, istället för att vilja uppnå verklig jämlikhet mellan 

könen (Hantrais 2000:113). Samtidigt tas jämställdhet upp som ett av de grundläggande 
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värdena i konstitutionen. En stor del av Europaparlamentets ledamöter ansåg att det inte var 

tillräckligt att jämställdhet enbart var ett mål och arbetade för att det skulle bli ett 

grundläggande värde, vilket de lyckades med under det italienska ordförandeskapet 

(Europaparlamentet 2004). 

Jämställdhetslagstiftningen har beskrivits som smal men djup i den meningen att den har 

gällt ett begränsat område men varit bindande. Den har främst varit inriktad på arbetslivet och 

diskriminering (Jungar & Svensson 2001:135-136). 

I Amsterdamfördraget infördes andra metoder än traditionell lagstiftning för att uppnå 

jämställdhet. Mainstreaming-strategin introducerades som innebär att integrera jämställdhet i 

beslutsfattandet i unionens alla politikområden. Det ska inte förstås som något separat utan 

inta en central ställning i alla områden. I Amsterdamfördraget konstateras också att principen 

om likabehandling inte får hindra en medlemsstat från att behålla eller besluta om positiv 

särbehandling. EG-domstolen har dock i regel varit mer negativ än positiv till positiv 

särbehandling Andra metoder än bindande rättsregler för att främja jämställdhet kan spåras i 

olika jämställdhetsdokument från Europeiska kommissionen (Jungar & Svensson 2001:137). 

 

6.3 Kvinnors underrepresentation i politiska sammanhang i EU 

 

Ett faktum är att kvinnor i förhållande till män idag är kraftigt underrepresenterade i alla 
politiska sammanhang på flera nivåer i nästan hela EU, trots att de utgör mer än hälften av 
väljarna. Kvinnor har i större utsträckning varit representerade på europeisk nivå än i de 
nationella parlamenten och regeringarna. I Europaparlamentet utgjorde de 31 procent 2003, 
medan parlamenten och regeringarna i genomsnitt består av 25 procent kvinnor 2004 
(Europaparlamentet 2004). De låga andelarna gäller även förvaltningen och i synnerhet de 
högre tjänstemannanivåerna (Hantrais 2000:114; Jungar & Svensson 2001:137). 

Kvinnors underrepresentation i politiken väcker intresse och är en prioriterad fråga i EU 
och Europa. Situationen ses som ett underskott av demokrati och särskilda privilegier till 
förmån för kvinnor förordas. 1995 antog EU: s ministerråd en resolution i vilken 
medlemsländerna uppmanades att verka för en jämn könsfördelning i politiken, vilket 
betraktades som en viktig demokrati- och rättvisefråga (Eduards 2002:48). 2001 lade 
parlamentet fram ett förslag om att könen ska ha en representation på minst 40 procent 
inom samtliga politiska områden och utskott på gemenskaps- och nationell nivå. Denna 
målsättning kan dock bli svår att uppnå i och med utvidgningen då kvinnors representation 
är ännu lägre i de nya medlemsländerna. 2003 antogs en resolution i vilken parlamentet 
råder samtliga partier i det utvidgade EU att införa kvoteringssystem enligt det så kallade 
blixtlåssystemet där män och kvinnor sätts upp växelvis på listorna, och/eller vidta åtgärder 
för att främja en mer jämn könsrepresentation. Parlamentet anser att medlemsländerna bör 
ha minst 30 procent kvinnor på sina listor till Europavalen (Europaparlamentet 2004).  
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6.4 Representation 

 

I representationsforskning finns det övergripande två typer av representation som diskuteras, 

det är idérepresentation och social representation. Det första betonar att församlingen ska 

tänka, känna, resonera och handla som befolkningen i stort medan det andra betonar likhet 

med befolkningen. Jag menar att strategierna paritet och grupprepresentation kan anslutas till 

typen social representation. De pekar på vikten av att alla sorters medborgare med olika 

sociala bakgrunder måste få komma till tals i politiken. Men social representation har jämfört 

med idérepresentation tillskrivits ett relativt lågt demokratiskt värde. I svensk statsvetenskap 

finns en tradition av att se idérepresentation som en sammanhållande länk i demokratin 

(Wängnerud 1999:14-15, 17). 

Representation och systemet av representativ demokrati är komplicerat och omstritt i 

politisk och feministisk teori. I statsvetenskap har det företrädesvis analyserats som politisk 

representation kopplat till begrepp som staten och agentskap, vilket skiljer sig från metoder 

inspirerade från postmodernism och poststrukturalism. De har i högre grad fokuserat på 

språkets betydelse i skapandet av mening och kunskap och den symboliska aspekten av 

representation (Marques-Pereira & Siim 2002:172).  

Debatten om representation tyder på djupgående förändringar i demokratin, vilket 

påverkar inkluderingen av kvinnor i politiken. Feministisk teori ifrågasätter och utmanar den 

dominerande diskursen om representation och demokrati. Den framhäver social representation 

och kritiserar liberala modeller som betonat idéer och republikanska som varit negativa till en 

inkludering av kvinnor som en social grupp. Feministisk teori inriktar sig på att visa hur 

teorier om demokrati förutsätter att människors kön saknar betydelse i politiken. Den menar 

att könstillhörighet är centralt när det gäller vem som faktiskt har makt och inflytande. 

Sammantaget förespråkar feministisk teori en mer inkluderande demokrati (Höjer & Åse 

1996:51; Marques-Pereira & Siim 2002:171, 191; Phillips 1993:91). 

 

6.5 Jämn könsrepresentation – en fråga om demokrati och rättvisa  
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Sedan Franska revolutionen har kvinnor och kvinnorörelser krävt rätten till att få rösta och få 

representation i politiska sammanhang i syfte att påverka politiska beslut och sätta kvinnors 

erfarenheter och intressen på dagordningen. Trots feminismens politisering och 

institutionalisering av kvinnor och jämställdhet och fokus på betydelsen av genus, är kvinnor 

fortfarande underrepresenterade i politiken i nästan alla västerländska demokratier, förutom i 

Skandinavien. Detta är bakgrunden till dagens diskussioner kring strategier för att öka 

kvinnors representation i politiken (Marques-Pereira & Siim 2002:170). 

Trots att all statistik om kvinnors underrepresentation i politiken fortsätter att berätta sin 
tråkiga historia betraktas den nu allmänt som ett problem och ett betydande antal politiska 
partier har antagit åtgärder för att öka andelen valda kvinnor. Att frågan överhuvudtaget 
diskuteras markerar en betydelsefull förändring. Positiv särbehandling, som har till mål att 
öka andelen valda kvinnor, är nu på den politiska agendan. Det har blivit ett av de ämnen 
som politiker är oense om (Phillips 2000:74-75). 

Det pågår debatter kring hur man ska uppnå en jämn könsrepresentation i politiken och hur 
man ska förändra dominanta politiska och rättsliga diskurser som den existerande 
institutionella ramen för moderna demokratier. Kvinnors underrepresentation har setts och 
ses ofta som ett demokratiskt underskott och syftar till den systematiska 
underrepresentationen av dem (Marques-Pereira & Siim 2002:170, 177). 

Övergripande argumenteras en jämn könsrepresentation utifrån tre olika perspektiv: resurs, 
intresse och demokrati och rättvisa. Jag kommer att fokusera på det sista om demokrati och 
rättvisa då EU till stor del talar i dessa termer och för att Anne Phillips och Iris Marion 
Young utgår och använder sig av dessa begrepp, samt att närvarons politik, paritet och 
grupprepresentation argumenteras utifrån dem. Perspektivet demokrati och rättvisa grundar 
sig på idén att alla sorters medborgare måste få göra sin röst hörd i politiken. Det vill säga 
att alla sociala grupper måste ges yttrande. Eftersom kvinnor utgör hälften av befolkningen 
ska de således också ha hälften av alla valda platser (Eduards 2002:46; Marques-Pereira & 
Siim 2002:175). Phillips påpekar att jämn könsrepresentation är en fråga om demokrati och 
rättvisa. Det är rent ut sagt odemokratiskt och orättvist att män monopoliserar 
representationen. Kvinnor förnekas rättigheter och möjligheter som ska vara tillgängliga 
för alla. Det är ett bevis på en strukturell könsdiskriminering (Phillips 2000:80-81). 

De tre perspektiven för kvinnors närvaro i politiken används både av politiker och av 
sociala rörelser men i olika omfattning. Det om demokrati och rättvisa är minst 
kontroversiellt då det inte i lika hög grad betonar mäns och kvinnors olikheter som det om 
resurs och intresse tenderar att göra. Därav används det också mer offentligt (Eduards 
2002: 46). 

 

7 ANALYS 
 

Analysen är uppdelad i en empirisk och en teoretisk del som kommer att sammanföras och 

diskuteras ytterligare i en avslutande diskussion. Den empiriska delen går igenom 
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konstitutionen och jämställdhetsdokumenten. Den syftar till att ta reda på vilka värden EU vill 

bygga på och hur de uppfattar kvinnors underrepresentation i politiken. Detta medan den 

teoretiska delen mer kommer att inrikta sig på att diskutera betydelsen av social representation 

för att inkludera kvinnor i politiken och problematisera spänningen mellan individ och grupp 

genom strategierna närvarons politik, grupprepresentation och paritet. Detta i relation till den 

empiriska delen.  

 

7.2 Analys – Empirisk del 

 

Här studerar jag konstitutionen och de olika aktuella jämställdhetsdokumenten från 

Europeiska kommissionen. I konstitutionen undersöker jag vilka värden EU vill bygga på och 

vilken plats till exempel demokrati, jämlikhet och jämställdhet tar. I jämställdhetsdokumenten 

granskar jag hur kommissionen behandlar kvinnors underrepresentation i politiken som hur de 

betraktar problemet och vilka åtgärder de föreslår. Den empiriska delen avslutas med en 

sammanfattande diskussion kring konstitutionen och jämställdhetsdokumenten.  

7.2.1 Konstitutionen 

 

I del 1, avdelning 1 står det att EU bland annat ska bygga på värdena frihet, demokrati och 

jämlikhet och att de ska vara gemensamma för medlemsländerna. Detta i ett samhälle där 

rättvisa, icke-diskriminering och jämställdhet mellan män och kvinnor ska råda (Europeiska 

gemenskaperna 2005). 

I Avdelning 6 står det att EU ska respektera demokratisk jämlikhet mellan sina 

medborgare och att alla ska få lika uppmärksamhet från dess institutioner, myndigheter etc. 

Vidare sägs att EU: s styrelseform ska bygga på representativ demokrati och att alla ska ha 

rätt att delta i samhället och offentligt diskutera sina åsikter, vilket också behandlas i 

principen om deltagandedemokrati (Europeiska gemenskaperna 2005). 

Del 2 är Euroepiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. I ingressen 
uttrycks att unionen ska bygga på de odelbara och universella värdena frihet, den 
demokratiska principen och jämlikhet och att området ska präglas av frihet och rättvisa 
(Europeiska gemenskaperna 2005). 

I avdelning 3 tas principen om jämställdhet mellan män och kvinnor upp och där framhävs 
att jämställdhet ska säkerställas på alla områden. Principen ska inte utgöra något hinder för 
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att behålla eller vidta åtgärder som innebär särskilda förmåner för det underrepresenterade 
könet (Europeiska gemenskaperna 2005).  

7.2.2 På väg mot en gemenskapens ramstrategi för jämställdhet 2001-2005 (Europeiska 

gemenskapernas kommission 2000) 

 

Dokumentet syftar till att samordna olika insatser i jämställdhetsarbetet kring klara och 

tydliga kriterier för bedömning, kontroll och utvärdering av att jämställdhet beaktas i EU, 

vilket betyder att det också fungerar som en handlingsplan (Europeiska gemenskapernas 

kommission 2000:2-3). 

Europeiska kommissionen har identifierat fem inbördes relaterade områden för 
jämställdhetsarbetet och under de fem åren kommer operativa mål att fastställas för vart 
och ett av dem. Jag ska fokusera på området lika deltagande och representation 
(Europeiska gemenskapernas kommission 2000:4-5). 

Kommissionen anser att medlemsländernas jämställdhetsarbete har varit framgångsrikt 
men ett problem är att män och kvinnor inte har lika rättigheter i praktiken. Det finns en 
strukturell könsdiskriminering som bland annat återspeglas i kvinnors underrepresentation 
i politiska sammanhang på flera håll och nivåer i EU (Europeiska gemenskapernas 
kommission 2000:3, 7). 

1999 utgjorde kvinnor i genomsnitt 19 procent i de nationella parlamenten i unionen och 
förändringarna har varit små men konsekventa i positiv riktning. De utgör dock en större 
andel i regeringarna. Mellan 1998 och 1999 ökade andelen kvinnliga ministrar med två 
procentenheter från 22 procent till 24 procent (Europeiska gemenskapernas kommission 
2000: 22-23). 

I EU-institutionernas beslutsfattande organ är kvinnor fortfarande underrepresenterade 

men i Europaparlamentet har det vid varje val sedan 1984 skett en gradvis ökning. Med en 

andel på 30 procent under mandatperioden 1999-2004 är kvinnor dock fortfarande 

underrepresenterade. 29 procent av ordförandena för parlamentets ständiga utskott är kvinnor 

och 7 procent av de vice talmännen är kvinnor (Europeiska gemenskapernas kommission 

2000:22). 

Sedan 1995 är 25 procent av ledamöterna i kommissionen kvinnor och 3 procent av 

generaldirektörerna. Före 1999 hade aldrig någon kvinna varit domare i EG-domstolen men 

1999 utsågs en kvinna och nu utgör de 7 procent. Samma år utnämndes en andra kvinna till 

Europeiska gemenskapernas revisionsrätt och idag utgör de 13 procent (Europeiska 

gemenskapernas kommission 2000:22). 

Kommissionen betonar att demokrati är ett grundläggande värde i EU och enligt dem 

förutsätter verklig demokrati att alla medborgare, män såväl som kvinnor, deltar och företräds 
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i lika utsträckning i samhället och i beslutsfattandet. Kvinnors underrepresentation menar de 

är ett grundläggande demokratiskt problem som kräver åtgärder på gemenskapsnivå 

(Europeiska gemenskapernas kommission 2000:2, 7). 

Kommissionens operativa mål är att skapa en mer jämn könsfördelning i det politiska 

beslutsfattandet och inom kommissionen. Förslag till åtgärder är bland annat: Stimulera 

utvecklande av nätverk för politiskt valda kvinnor på europeisk, nationell, regional och lokal 

nivå, genom att uppmuntra nätverkssamarbete mellan parlamentens jämställdhetsutskott i EU: 

s medlemsländer och i Europaparlamentet. Bedöma hur valsystem, lagstiftning, kvotering och 

andra åtgärder påverkar könsfördelningen i politiskt valda församlingar. Följa upp 

könsfördelningen i kommissionens kommittéer och expertgrupper (Europeiska 

gemenskapernas kommission 2000:8-9).   

7.2.3 En färdplan för jämställdhet 2006-2010 (Europeiska gemenskaperna 2006 a) 

 

Färdplanen är ett led i kommissionens engagemang för jämställdhet och syftar till att stärka 

samarbetet mellan medlemsländerna och andra aktörer. Den innehåller sex prioriterade 

områden för unionens jämställdhetsarbete, varvid jag kommer att inrikta mig på målet om 

jämn könsfördelning i det politiska beslutsfattandet. För varje område har mål och åtgärder 

fastställts. Färdplanen består av en kombination av tidigare verksamhet och en 

vidareutveckling av tidigare insatser som gett resultat (Europeiska gemenskapernas 

kommission 2006 a:2). 

Kommissionen anser att kvinnors underrepresentation i beslutsfattandet är ett demokratiskt 
underskott. De menar att kvinnors deltagande i politiken bör främjas ytterligare. Deras 
förslag är att skapa ett EU-nätverk för kvinnor i beslutsfattande ställning inom politiken 
(Europeiska gemenskapernas kommission 2006 a:2, 6). 

I färdplanen beskrivs jämställdhet som en av EU: s gemensamma värderingar, en 
grundläggande rättighet och en nödvändig förutsättning för att unionen ska uppnå mål om 
sysselsättning, social sammanhållning och tillväxt (Europeiska gemenskapernas 
kommission 2006 a:2).  

7.2.4 Rapport om jämställdhet mellan kvinnor och män 2004 (Europeiska gemenskapernas 

kommission 2004) och Rapport om jämställdhet mellan kvinnor och män 2006 (Europeiska 

gemenskapernas kommission 2006 b)  

 

2003 uppmanades kommissionen att i samarbete med medlemsländerna utarbeta en årlig 
rapport till Europeiska rådets möte om vad som händer på jämställdhetsområdet i EU, 
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riktlinjer för integrering av ett jämställdhetsperspektiv i alla politikområden och 
utvecklingen mot ökad jämställdhet. Rapporterna har således utarbetats på rådets begäran 
och är en översikt av vad som händer med jämställdheten. De anger också vad som 
behöver göras och inriktningen av den framtida politiken (Europeiska gemenskapernas 
kommission 2004:3; 2006 b:3). 

Återigen uttrycker kommissionen bristande jämställdhet i form av kvinnors 
underrepresentation i beslutsfattandet på både europeisk och nationell nivå. Läget är att det 
sker en långsam men positiv utveckling och att problemet måste angripas genom en rad 
olika politiska åtgärder (Europeiska gemenskapernas kommission 2004:7; 2006 b:14). Tio 
medlemsländer har infört bestämmelser i sina konstitutioner eller i sin 
jämställdhetslagstiftning som ska verka för en mer jämn könsfördelning i beslutsfattandet 
(Europeiska gemenskapernas kommission 2004:6, 14). 

Kommissionen menar att kvinnors underrepresentation i beslutsfattandet är ett tecken på 
att det finns ett grundläggande jämställdhetsunderskott i samhället. Enligt dem krävs det ett 
förnyat engagemang och samarbete mellan medlemsstaterna och olika aktörer för att 
förverkliga fullständig demokrati genom att skapa en jämn könsfördelning (Europeiska 
gemenskapernas kommission 2004:9).  

7.2.5 Sammanfattande diskussion kring konstitutionen och jämställdhetsdokumenten 

 

Jag anser att det är tydligt att EU vill bygga på värdena frihet, demokrati och jämlikhet. 
Styrelseformen ska vara representativ demokrati och den förstås som självklar. Det ska 
råda demokratisk jämlikhet mellan medborgarna och alla ska ha rätt att komma till tals och 
delta i samhället. Unionen ska kännetecknas av rättvisa, icke-diskriminering och 
jämställdhet mellan könen. 

Jag hävdar att det från EU: s sida finns ett intresse för jämställdhet och en vilja till att 
stärka och utveckla jämställdhetsarbetet. Det syns i både konstitutionen och i 
jämställdhetsdokumenten där ämnet intar en central ställning. Konstitutionen framhäver att 
jämställdhet ska säkerställas på alla områden och att principen om den inte ska utgöra 
något hinder för att behålla eller vidta åtgärder för det underrepresenterade könet. 
Jämställdhetsdokumenten behandlar olika områden för jämställdhet, kräver åtgärder och 
fastställer mål. I dem påtalas vikten av ett integrerat samarbete mellan olika aktörer i 
jämställdhetsarbetet. Det kan sägas följa utvecklingen av EU där alltfler områden blir till 
föremål för samarbete på europeisk nivå. 

Samtidigt som jämställdhet är en prioriterad fråga finns det tendenser som pekar på 
jämställdhet som en nödvändig förutsättning för att uppnå mål om till exempel 
sysselsättning och tillväxt. Det kan förstås som ett mer ekonomiskt inriktat syfte, än att 
vilja uppnå jämlikhet mellan könen, vilket EU tidigare har blivit kritiserade för. 

Gemensamt fokuserar jämställdhetsdokumenten på kvinnors underrepresentation i 
politiken och i beslutsfattandet i EU. Kommissionen bekräftar underrepresentationen med 
statistik och visar att det är ett problem på både europeisk och nationell nivå. Det tyder på 
att kvinnors underrepresentation inte primärt handlar om övergången från nationell till 
europeisk nivå. Att den förändringen skulle ha försvårat förutsättningen för kvinnors 
representation. Tvärtom har kvinnor i större utsträckning varit representerade på europeisk 
nivå än i de nationella parlamenten och regeringarna. 
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Jämställdhetsdokumenten ser kvinnors underrepresentation som en följd av en strukturell 
könsdiskriminering som sätter hinder för kvinnor. De kan därmed sägas erkänna att kön är 
betydande i politik och att sociala konstruktioner gynnar vissa intressen och missgynnar 
andra. Dokumenten är också eniga om att underrepresentationen utgör ett demokratiskt 
underskott. De menar att verklig demokrati förutsätter en jämn könsrepresentation, vilket 
inte är fallet idag. 

Jag anser att dokumentens synliggörande av en strukturell könsdiskriminering och ett 
demokratiskt underskott är viktiga, samtidigt som det är stora frågor som kräver ett större 
utrymme, vilket de inte får i dokumenten. Jag menar också att kvinnors 
underrepresentation kan sägas strida mot EU: s värden om demokrati och jämlikhet och att 
unionen ska utmärkas av rättvisa, icke-diskriminering och jämställdhet mellan könen. 

Jämställdhetsdokumenten föreslår olika åtgärder för att kvinnor ska utgöra en större andel i 
politiken, men de är ofta diffusa och inte särskilt handlingsinriktade. Exempel på åtgärder 
är att skapa nätverk mellan kvinnor på olika nivåer och att bedöma hur olika valsystem, 
lagstiftning och kvotering påverkar könsfördelningen. Det stora problemet är att kvinnors 
underrepresentation enbart riktas åt kvinnor och inte åt män. Dels när det handlar om det 
som problem, dels när det gäller åtgärder. Det gör att underrepresentationen uppfattas som 
ett problem hos kvinnor som de ska lösa och män frånsägs allt ansvar. Detta motsäger 
mainstreaming-strategin som talar för att jämställdhet ska integreras och inte förstås som 
något separat som endast berör kvinnor. Det passar inte heller ihop med tanken om att 
jämställdhet ska samla olika aktörer, såväl män som kvinnor, och att de ska samarbeta för 
det. 

Jag tycker att det är svårt att få någon konkret bild av hur kommissionen ser på social 
representation och åtgärder mot kvinnors underrepresentation som paritet. Men jag tolkar 
att de ser till social representation. De stöder en jämn könsrepresentation och menar att 
män och kvinnor tillsammans måste delta i politiken. Det är inte acceptabelt att bara män 
representerar hela befolkningen. Detta kan förstås som en strävan efter att politiskt valda 
församlingar ska spegla befolkningen. Dessutom är argumentet för att kvinnor ska 
inkluderas att alla medborgare måste få komma till tals, inte bara män. Det bygger på en 
föreställning om demokrati och rättvisa och kan kopplas till paritet som utgår från det 
perspektivet. 

Kommissionen diskuterar inte paritet eller andra liknande strategier för att främja en jämn 
könsrepresentation, vilket kan tolkas på olika sätt. De kanske vill hålla paritet öppet genom 
att inte säga någonting och av olika skäl inte låsa någon position, skapa debatt och bli 
kritiserade. Konstitutionen säger enbart att det kan vara möjligt med åtgärder för det 
underrepresenterade könet. Men som tidigare nämnt visar historien att EU varit mer 
negativa än positiva till positiv särbehandling. Att vara diffus kan med andra ord vara en 
strategi för att skydda sig själv. 

Jag menar att paritet skulle kunna vara en lämplig strategi för att uppnå en jämn 
könsreprepresentation i politiken i EU. Det är en handlingskraftig och omedelbar strategi 
som utgår från demokrati och rättvisa, vilket både konstitutionen och kommissionen 
trycker hårt på. Av den anledningen borde de kunna diskutera och överväga paritet. 

Sammantaget anser jag att jämställdhetsdokumenten är relativt otydliga och kortfattade. De 
innehåller inga djupare analyser kring orsaken till kvinnors underrepresentation i politiken, 
vilket de kanske inte heller syftar till. Men även åtgärderna är diffusa och inte särskilt 
aktiva. Detta menar jag till stor del bekräftar det problematiska med att använda sig av 
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dokument som jag tidigare diskuterat. De upplevs många gånger som oerhört tillrättalagda 
då de passerat flera instanser innan de publicerats. I dem framträder också den 
gemensamma ståndpunkten kring jämställdhet och vi får inte ta del av den bakomliggande 
debatten som säkert varit mer mångsidig och problematiserande. Samtidigt är dokumenten 
ett intressant material. De kan förstås som en del av en eller flera diskurser om jämställdhet 
i EU och Europa. Innehållet är en pågående process som fryses i ett konkret exempel. 
Kommissionen agerar bärare av tankar och värderingar kring ämnet. De förmedlar vad som 
är föreställningsbart och möjligt i den specifika kontexten. Diskurserna sätter gränser för 
vad som får och inte får uttryckas, vilket också sätter gränser för lösningar på problemet 
med kvinnors underrepresentation. 

 

7.3 Analys – teoretisk del 

 

Här diskuterar jag betydelsen av social representation för att inkludera uteslutna grupper i 

politiken. Jag problematiserar spänningen mellan individ och grupp genom Anne Phillips 

teori om närvarons politik, Iris Marion Youngs förslag om grupprepresentation och strategin 

paritet. Gemensamt för Phillips och Young är att de kritiserar bristen på inkludering i 

idérepresentation och pekar på vikten av social representation för att till exempel inkludera 

kvinnor i politiken. Phillips och Young förespråkar olika strategier, kvotering och 

grupprepresentation, men tillsammans är de inriktade på grupper, vilket inte paritet är. Det 

leder till en konflikt mellan individ och grupp. Att se till grupper framför individer kan verka 

essentialiserande och exkluderande medan att bara se till individer kan dölja dagens 

strukturella överordning av män och underordning av kvinnor och undanröja grunden för en 

feministisk kamp. Phillips och Young som betonar grupper kan sägas hamna i det första 

dilemmat medan paritet som betonar individer kan sägas hamna i det andra. Således finns det 

både för- och nackdelar med de båda perspektiven. Dilemmat kan dock se en lösning i 

Youngs teori om genus som serialitet som framförs mot slutet.    

7.3.1 Närvarons politik – idérepresentation och social representation 

 

Anne Phillips, professor i statsvetenskap och demokratiteoretiker, studerar systemet av 
representation och arbetar med att utveckla mekanismer som tydligt erkänner mångfalden 
och ojämlikheten i genus. Hon syftar till att försäkra en demokratisk och rättvis 
representation i politiken. Målet är att genus ska bli mindre viktigt och hon avvisar att män 
ska tala som män och kvinnor som kvinnor. Hennes huvudsakliga åsikt är att politisk 
exkludering endast kan mötas av politisk närvaro. De som tidigare har varit och fortfarande 
är uteslutna behöver en garanterad röst och väg in i politiken (Benhabib 1996:10; Phillips 
1991:7). 
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Diskussioner om demokrati kretsar idag till stor del kring krav på en inkludering av 
underrepresenterade grupper, som till exempel kvinnor, i politiska sammanhang. Detta är 
till exempel tydligt i EU. Det betyder att förhållandet mellan idérepresentation och social 
representation ifrågasatts och att social representation hamnat i fokus och fått förnyat 
intresse. En bra representation tolkas alltmer som en speglande representation (Phillips 
1991:10, 63; Phillips 2000:15, 17).  

Phillips teori om närvarons politik förbinder idérepresentation med social representation. 
Den utgår från att en åtskillnad mellan dem båda är felaktig och leder till problem. Idéer 
kan inte enbart separeras från sina bärare och folk kan inte bara kräva uppmärksamhet utan 
hänsyn till sin politik. Phillips säger att det är i förhållandet mellan idéer och närvaro, det 
vill säga i en kombination av idéernas och närvarons politik, som vi bäst kan finna ett 
demokratiskt och rättvist representationssystem (Phillips 2000:38; Wängnerud 1999:17). 

Närvarons politik pekar på vikten av social representation, värdet av att inkludera uteslutna 
grupper som kvinnor och den symboliska betydelsen av vem som är närvarande. Den 
menar att idérepresentation brister i inkludering och bortser från frågor om privilegier och 
vilken status existerande preferenser har. Phillips är kritisk till att forskning bortsett från 
social representation. Orsaken till detta menar hon är att skillnader och olikheter tidigare 
har behandlats på ett alltför intellektuellt sätt såsom skillnader i idéer, vilket resulterat i en 
idéernas politik. Phillips hävdar att skalan av idéer inte kan ha varit demokratiskt och 
rättvist representerade när alla de som fått representera i stort har varit män, vita eller 
medelklass. Således måste en idéernas politik utmanas av en närvarons politik (Phillips 
2000:16, 68; Wängnerud 1999:16). Detta resonemang menar jag kan liknas vid de 
diskussioner som förs i jämställdhetsdokumenten. Att det finns ett värde i att inkludera 
kvinnor och att det handlar om demokrati och rättvisa. Att det inte är rätt att män ska 
representera alla medborgare. 

Phillips framhäver att det är viktigt med en bred spridning ifråga om social bakgrund. 
Enligt henne bör parlamentet spegla befolkningen för att se till och handla för fler grupper. 
Annars får den grupp som dominerar politiken alltför stort genomslag för sina erfarenheter 
och intressen. Phillips utgår från att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp och 
menar att kvinnors erfarenheter och intressen bättre tas tillvara i ett parlament med många 
kvinnor än i ett med få eller inga (Wängnerud 1999:17, 20). 

Phillips menar att en inkludering av kvinnor har relevans och betydelse även om det visar 
sig att det inte har några påtagliga följder för de policys som kan komma att antas. Det 
handlar om en symbolisk del av representation. Det som Charles Taylor har kallat för en 
erkännandets politik. En viktig del är att uppnå en nödvändig inkludering och vrida tillbaka 
tidigare uteslutning. På grund av att det moderna samhället gör identitet mer problematiskt 
blir ett erkännande allt viktigare för folks tillfredsställelse. Det förstås som en inkludering 
och offentlig bekräftelse på lika värde. När skillnader väl är formulerade i relation till de 
erfarenheter, intressen och identiteter som kan utgöra grunden för olika sorters grupper är 
det svårare att möta kraven på inkludering utan att samtidigt inkludera dem som tillhör 
grupperna (Phillips 2000:17; Taylor 1994:57). 

Ibland kopplas dock symbolisk representation till argument om att göra politiska 
institutioner mer legitima och synligt representativa, vilket Phillips är kritisk till. Hon 
menar att det är ett pragmatiskt synsätt och att en jämställd eller proportionell närvaro inte 
direkt ska syfta till att göra demokratier mer stabila (Phillips 2000:54-55). Detta liknar den 
kritik som EU utsatts för i sitt arbete för jämställdhet. Att de i första hand inte vill uppnå 
jämlikhet mellan könen utan att det är mer ekonomiska intressen som ligger bakom. Att 

  Frida Ögren 



LUNDS UNIVERSITET   
Centrum för genusvetenskap   
GNV 301, C-uppsats, Ht 2006 
Handledare: Marta Cuesta   

arbetet för en jämn könsrepresentation kanske egentligen handlar om att göra unionens 
institutioner mer befogade och inte om att ge kvinnor makt och inflytande.       

7.3.2 Grupprepresentation – ett olikhetsideal 

 

Iris Marion Young var starkt engagerad i klassiska politiska frågor om demokrati, jämlikhet 

och rättvisa. Hon hämtade inspiration från kritisk och feministisk postmodern teori och 

normativ politisk teori (Young 1997). 

Young är kritisk till ett likhetsideal. Det bygger på en rättviseprincip som anser att alla 
medborgare ska behandlas lika, som lika individer och inte som medlemmar av grupper. 
Att alla ska behandlas efter samma regler och normsystem som att alla ska ha lika 
rättigheter och skyldigheter. Olikheter mellan individer och grupper ska bemötas som rena 
tillfälligheter och sakna betydelse i offentligheten. Principen hävdar att befrielse från 
förtryck bara kan förverkligas om olikheter mellan grupper upplöses (Young 2002:92-93).  

Detta likhetsideal menar jag till stor del är förankrat i EU. I konstitutionen, del 2, avdelning 
3 om jämlikhet och likhet inför lagen står det att alla människor ska vara lika inför lagen. 
Dessutom är principen om likabehandling av män och kvinnor stark i politiken i unionen, 
vilket kanske har lett till att EU har varit mer negativa än positiva till positiv 
särbehandling. Samtidigt uttrycks i konstitutionen i samma del som jämlikhet men om 
jämställdhet att åtgärder som innebär särskilda förmåner för det underrepresenterade könet 
är möjligt. Men jämställdhetsdokumenten har inte direkt diskuterat några sådana 
gemensamma åtgärder. Gällande olikheter tas det upp i konstitutionen i samma del som 
jämlikhet men om kulturell, religiös och språklig mångfald. Där sägs att unionen ska 
respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden (Europeiska gemenskaperna 
2005; Hantrais 2000:113, 129). Detta är ett ämne som diskuteras i unionen och en fråga om 
ett enat Europa och en gemensam europeisk identitet som federalismen har en vision om. 
Medborgarna i ett flertal medlemsländer, framförallt Storbritannien och Skandinavien, 
upplever den nationella identiteten som betydligt starkare än den europeiska, medan den 
europeiska har en mer framträdande position hos folk i de kontinentala länderna och även i 
Öst- och Centraleuropa. Önskan att bli betraktade som européer har varit en bidragande 
orsak till deras strävanden efter medlemskap i unionen (Tallberg 2004:37). Så huruvida 
olikheter ska stimuleras och uppmuntras eller tunnas ut är tvetydigt. 

Young hävdar att det krävs en omdefiniering av jämlikheten och förespråkar istället ett 
olikhetsideal som säger att jämlikhet ibland kräver att förtryckta eller missgynnade grupper 
särbehandlas. I vissa fall måste politiken behandla grupper olika (Young 2002:93). Young 
anser att demokrati kan stärkas genom ett mer pluralistiskt perspektiv på representation och 
talar för en inkluderande politik av mångfald som är lyhörd inför olikheter och skillnader 
(Marques-Pereira & Siim 2002:185-186). Hon menar att ett samhälle måste erkänna och 
representera olika röster, annars kommer policybesluten automatiskt att spegla den 
dominerande gruppens uppfattningar (Phillips 2000:32-33). 

Young föreslår grupprepresentation som innebär särskild representation för sociala grupper 
som är förtryckta. Detta för att inkludera uteslutna grupper, till exempel kvinnor, i 
politiken. Hon påpekar att denna rätt bara vänder sig till sociala grupper och inte till 
intresse- eller ideologiska grupper. En social grupp definierar hon som en samling 
människor som känner samhörighet med varandra för att de delar vanor, rutiner och 
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livsformer och för att de skiljer sig från minst en annan grupp genom dessa vanor, rutiner 
etc. (Phillips 1993:93; Young 1990:43). 

Young säger att det finns fem former av förtryck som hon benämner som förtryckets fem 
ansikten. De är följande: utsugning, marginalisering, maktlöshet, kulturimperialism och 
godtyckligt våld och trakasseri som motiveras av grupphat eller fruktan. Hon menar att de 
är objektiva och kan användas som kriterier för att avgöra huruvida en grupp är förtryckt 
och i behov av gruppdifferentierade rättigheter (Young 1990: 48 ff.). 

I samband med detta menar jag att kvinnor i EU skulle kunna vara i behov av 
grupprepresentation då de både kan förstås som en social grupp och som en förtryckt 
sådan. Kvinnor kan känna gemenskap med varandra för att de alla är utsatta för en 
strukturell könsdiskriminering som på olika sätt påverkar deras liv. De utsätts för flera av 
de förtryck som ingår i förtryckets fem ansikten, vilket bland annat resulterar i deras 
systematiska underrepresentation i politiken.  

7.3.3 Kritik av närvarons politik och grupprepresentation – problem med att se till grupper 

 

Närvarons politik och grupprepresentation förespråkar social representation och sociala 
grupper. Argument för dem rör sig vid att sociala grupper som är förtryckta, till exempel 
kvinnor, behöver en garanterad väg till politiken och att de bör inkluderas som grupp för 
att de exkluderats som sådan. Men det finns betydande kritik av närvarons politik och 
grupprepresentation. Jag kommer att ta upp två invändningar som jag menar står i 
anslutning till varandra och är relevanta i förhållande till kvinnors underrepresentation i 
politiken i EU. 

En vanlig kritik av närvarons politik och grupprepresentation är att de sägs kunna utgöra 

ett potentiellt hot mot nationell enhet och politisk stabilitet. Detta på grund av dess fokus på 

grupper och problemet kring att skilja ut vilka grupper som de ska omfatta. Förslagen 

koncentrerar sig betydligt mer på gruppskillnader och subnationella former av identitet än vad 

som är tillåtet inom en idéernas politik. Kritiker befarar att det kan överpolitisera skillnader 

som kan leda till en upplösning av sociala sammanhang och riskera stabilitet (Phillips 

2000:36, 193; Young 2000:84-85). 

Denna invändning är aktuell och intressant i relation till EU och diskuterades tidigare i  

samband med olikheter och ett enat Europa med en gemensam europeisk identitet. EU består 

idag av flera länder som skiljer sig åt i flera avseenden, men tillsammans ska de driva en 

gemensam politik. Viktiga förutsättningar för att det ska fungera är enighet och stabilitet som 

är mycket komplicerat. Arbetet präglas av konflikter mellan olika intressen, till exempel 

mellan nationella och europeiska, mellan konservativa och mer förnyande etc. som försvårar 

ett effektivt arbete. Som tidigare nämnt finns det uppenbara splittringar och grupperingar 

mellan både idéer och grupper. I samband med utvidgningen och övergången från nationell 

till europeisk nivå har frågor om identitet blivit centrala. Men jag menar att det inte får utgöra 
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något hinder för en närvarons politik eller grupprepresentation som aktivt fokuserar på 

grupper för att inkludera uteslutna grupper som till exempel kvinnor. I 

jämställdhetsdokumenten finns inte några direkta antydningar om att en betoning på grupper 

skulle kunna utgöra ett hot mot nationell enhet och politisk stabilitet. Samtidigt så diskuterar 

de inte heller åtgärder som tydligt drar åt det hållet, men de diskuterar nätverksarbete mellan 

kvinnor, vilket skulle kunna förstås som ett främjande av en politik som ser till grupper. 

Närvarons politik och grupprepresentationens eventuella hot mot stabilitet handlar också 

om svårigheten kring att skilja ut vilka grupper som de ska omfatta (Benhabib 1996:10). 

Phillips påpekar att anspråk på proportionalitet och porträttlikhet lätt blir absurt om det drivs 

till sin spets. Att till exempel ta in kvinnor och etniska minoriteter till biodlare och människor 

med blå ögon och rött hår förlorar legitimitet och grund. Det skulle resultera i en kartläggning 

av varenda liten egenskap från den viktigaste till den minst viktiga. Om alla människors 

egenskaper skulle erkännas som relevanta skulle det finnas en oändlig lista över grupper som 

kunde kräva samma sorts uppmärksamhet. Tillslut skulle det inte finnas någon ledande 

princip för vilka faktorer som är väsentliga. Kort sagt tycker Phillips att vi gör bäst i att hålla 

oss borta från detta område (Phillips 2000:61). 

Phillips framhåller att rättvis representation eller politisk jämställdhet inte behöver betyda 
proportionell representation för varenda liten egenskap. Hon säger att närvarons politik bör 
grunda sig på historiska analyser och sätta den politiska agendan i centrum. Det bör också 
bygga på en historiskt specifik analys av förutsättningar för politisk inkludering och 
nuvarande representationsarrangemang. De grupper som det finns skäl att tro att de på ett 
substantiellt sätt kan bidra till att förändra politikens innehåll bör få tillträde. Phillips pekar 
främst på kön, klass och etnicitet. Gällande kön talar hon för kvotering utifrån det att 
kvinnor som grupp systematiskt exkluderats och fortfarande exkluderas från politiken. 
Samtidigt vill hon understryka att andra grupper inte saknar värde (Phillips 2000:62; 
Wängnerud 1999:19-20). 

I likhet menar Young att inte alla grupper kan kvalificera sig för grupprepresentation. Det 
är enbart sociala grupper som är förtryckta som bör ges särskild representation. Det är 
nämligen de som behöver en garanterad väg till politiken och inte de som redan är 
privilegierade (Phillips 1991:76). Är vi väl klara över detta hävdar Young att det inte finns 
någon risk för att hamna i en ohanterlig situation där ett ständigt ökande antal grupper 
kräver representation (Young 2002:137). Som i Phillips fall syftar det till mer 
representation och inte till strikt proportionell representation i antal (Phillips 2000:63). 

I relation till kvinnors underrepresentation i politiken i EU anser jag att en närvarons 
politik och grupprepresentation är viktig. De fokuserar på att aktivt inkludera sociala 
grupper som är förtryckta, till exempel kvinnor. Jag kan förstå kritiken av dem men tycker 
inte att strategierna nödvändigtvis behöver leda till problem. Både Phillips och Young 
argumenterar väl för varför de inte skulle leda till någon omöjlig situation genom att rättvis 
representation inte behöver innebära proportionell representation för varenda egenskap. 
Men mot bakgrund av detta kan man fråga sig vad en betoning på social representation och 
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grupper innebär gällande essentialism och kvinnor som en social grupp. Vilka faror finns 
det med att betona det? Vad innebär en strategi som paritet som ser till individen gällande 
essentialism och kvinnor som en social grupp? 

7.3.4 Paritet – att se till individen 

 

Paritet2, det vill säga permanent lika könsrepresentation, innebär att kvinnor ska tilldelas 
hälften av alla platser i politiska sammanhang. Det är en strategi för att öka kvinnors 
representation i politiken och har engagerat politiker och aktivister i EU och Europa. Det är 
främst en strategi i termer av demokrati och rättvisa som handlar om en rätt till jämlikhet 
och inte om en rätt till skillnad, vilket har diskuterats. Förespråkare betonar att rättigheter 
tilldelas individer och att varje rättighet gör människor till individer. De anser att strategin 
på ett lämpligt sätt kan svara mot det demokratiska underskottet i representation och 
kvinnors underrepresentation, medan kritiker menar att det är en konservativ strategi som 
okritiskt riskerar att befästa kön och principen om demokrati och representativ demokrati 
(Höjer & Åse 1996:51; Eduards 2002:52-53; Marques-Pereira & Siim 2002:174, 180). 

Paritet skiljer sig från närvarons politik och grupprepresentation genom att i högre grad se 
till individen istället för till gruppen. De som stödjer paritet hävdar att grupper är 
föränderliga medan könen är mer stabila och därför inte kan jämställas med grupper i 
samhället. Att vara man eller kvinna är något man förblir hela livet. Av den anledningen 
ser de hellre till individ än till grupp (Eduards 2002:53, 61). 

Den liberala individualismen anser att den enda frigörande hållningen är att uppfatta och 
behandla människor som unika individer. Det är förtryckande att dela in människor i 
grupper på grundval av genus, ras, etnicitet etc. och att handla som om det skulle säga 
något väsentligt om dem. Faran med att så starkt se till individen är dock att dölja förtryck 
(Young 2002:223). 

Mot bakgrund av detta har debatter om paritet skapat diskussioner om balansen mellan kön 
och individ. Kön som kan förstås som själva kärnan i paritet ställs mot idealet om den 
könsneutrala individen. Förespråkare vill föra in kvinnor i politiken som individer då 
individen ofta uppfattas som bas i demokratin. Målet är att kvinnor ska förstås som 
individer. Män och kvinnor ska jämlikt representera alla medborgare och inte sitt kön. Men 
paritet är en nödvändig strategi för att kvinnor ska få legitimitet som individer, vilket män 
generellt sett alltid haft. Kvinnor ska med sin närvaro rensa bort könet istället för att 
tydliggöra det. Med en permanent lika könsrepresentation ska könets betydelse på sikt 
reduceras och upphävas (Eduards 2000:54; Marques-Pereira & Siim 2002:180, 182). 

Carole Pateman kan sägas dela denna inställning till relationen mellan kön och individ. 
Hon talar för ett delat medborgarskap, ett manligt och ett kvinnligt. Pateman framhäver att 
kvinnor aldrig kan hoppas på att automatiskt bli de könsneutrala individer som är grunden i 
samhällskontraktet och därför måste de tilldelas hälften av alla platser i politiken. På så sätt 
kan de upphöra att ses som enbart kvinnor och istället bli till könlösa individer precis som 
män (Eduards 2002:55). 

Kritiker säger dock att paritet är en konservativ strategi som kan leda till en reglering och 
institutionalisering av kön där det befästs som enkla binära kategorier som inte kan 

                                                 
2 Paritet kommer från franskans parité, som på svenska ungefär betyder att ha lika värde. Att någonting är i 
paritet innebär att det väger lika (Eduards 2002:52).  
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överskridas. Detta trots att kvinnor ska förstås som individer. Med tiden kan det visa sig att 
kön ifrågasätts men de menar att det är tveksamt (Eduards 2002:62). Mary Nash påpekar 
att det i EU pågår en utveckling av en institutionell feminism som bygger på en 
föreställning om samhället som uppdelat i män och kvinnor (Eduards 2002:54-55). 

Paritet kritiseras också i en annan mening för att vara en konservativ strategi. Kritiker 
påtalar att paritet enbart handlar om att integrera kvinnor i en redan befintlig struktur och 
att det således inte ifrågasätter eller utmanar principen om demokrati och representativ 
demokrati. De framför att paritet inte är rätt strategi för att inkludera kvinnor i politiken då 
det inte uppmärksammar att representativ demokrati inte längre är en styrelseform av och 
för folket. Enligt dem krävs det en strategi som är mer subversiv till sin karaktär om den 
ska vara till nytta för kvinnor (Eduards 2002:54; Marques-Pereira & Siim 2002: 174). 

Sammantaget kritiseras paritet här för att vara en konservativ strategi som varken är 
kapabel till att ifrågasätta kön eller principen om demokrati och representativ demokrati. 
Det är en kritik som analyserar paritet på ett djupare och mer grundläggande plan, vilket är 
ett annat perspektiv som leder till andra frågor som inte EU är inriktade på. Jag menar att 
konstitutionen och jämställdhetsdokumenten bygger på traditionella antaganden om kön, 
demokrati och representativ demokrati. Politiken utgår från män och kvinnor som två 
centrala, stabila kategorier och kvinnor ska inkluderas som kvinnor och inte som en grupp 
bland andra i samhället. Demokrati och representativ demokrati förstås som relativt 
självklara och står ohotade. Och paritet är en strategi som riskerar att förstärka allt detta, 
vilket gör kritiken viktig. Jag menar att strategins förhållandevis okritiska sida gör den mer 
tillgänglig för EU och att det därför är viktigt att framhäva riskerna med den. 

 

7.3.5 Essentialism och närvarons politik, grupprepresentation och paritet 

 

En annan kritisk punkt för paritet är essentialism, trots fokus på individen. Kritiker säger 
att paritet vill se till individen samtidigt som det kräver att kvinnor ska tilldelas hälften av 
platserna i politiken. För dem är det att vara fångad i essentialism. Denna problematik 
omfattar även närvarons politik och grupprepresentation som riskerar att dölja hur kvinnors 
erfarenheter och intressen många gånger är motsägelsefulla, står i konflikt med varandra 
och inte är enhetliga, när de behandlar kvinnor som en grupp (Eduards 2002:54). 

Phillips säger att hon skulle kunna hävda att det finns en sorts essentiell huvudsaklig enhet 
mellan kvinnor, en särskild sorts uppsättning av erfarenheter och intressen som kan 
representeras av varje utbytbar kombination av kvinnor. Men det är ett synsätt som hon 
inte vill ansluta sig till (Phillips 2000:70). Phillips markerar att närvarons politik handlar 
om att inkludera grupper som nu är uteslutna från politiken och göra det möjligt för dem att 
på ett mer direkt sätt engagera sig och delta i den. Hon menar att en större andel kvinnor 
kan komma att ändra formen på de ämnen och frågor som diskuteras men hon antar inte att 
de kommer att driva ett gemensamt och statiskt gruppintresse. Närvarons politik syftar inte 
till att låsa fast människor i bestämda identiteter (Eduards 2002: 63; Phillips 2000:193). 

Phillips ser både för- och nackdelar i Youngs strategi om grupprepresentation och framför 
att fördelen ligger i hennes avvisande av essentialism. Grupprepresentation grundar sig på 
en skala av fullmaktsvillkor där medlemmarna själva ges möjlighet att formulera sina 
gruppsynpunkter utan att fullt ut behöva dela erfarenheter, intressen eller identitet. Young 
ser till den politiska kontexten och erkänner den potentiella mångfalden inom varje grupp 
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eller mellan grupper (Phillips 2000:70-71). Phillips är dock kritisk till det deltagande som 
Young föreställer sig. Hon hävdar att det skulle skapa prioriteter och angelägenheter hos 
varje grupp. Det är möjligt att kvinnliga medlemmar i en fackförening skulle träffas i en 
kommitté för att besluta om sina egna policyengagemang, men deltagarna skulle ändå vara 
i minoritet och inte fullt representativa för alla kvinnliga medlemmar. Phillips säger att det 
är omöjligt att föreställa sig att alla kvinnor i ett land, en valkrets eller en stadsdel skulle 
träffas för att få fram sina angelägenheter. För henne sätter det alltför höga krav på 
deltagande. Phillips är tveksam till om det skulle fungera på ett nationellt plan och menar 
att det krävs stora förändringar i den politiska kulturen och i praktiken för att få fram en 
representativ grupp (Phillips 2000:71; Phillips 1993:98). 

Phillips modell är pragmatisk och inriktar sig på att skapa verktyg för att garantera lika 
könsrepresentation i politiken. Att verka för institutionella arrangemang som kan säkra 
kvinnors närvaro i den demokratiska ordningen. Målet är att inkludera uteslutna grupper 
men närvarons politik kan se annorlunda ut beroende på vilka grunderna är för uteslutning 
av dem (Eduards 2002:47, 50). Phillips betonar att representation måste förstås som en 
process och att det handlar om att utmana nuvarande uteslutningar och se till praktiska 
lösningar (Phillips 2000:71-72). 

Sammantaget anser jag att närvarons politik och grupprepresentation tillför viktiga 
synpunkter i frågan om essentialism. De ställer inga krav på gemensamma erfarenheter, 
intressen eller identitet, men kan se kvinnor som en grupp. Båda ger ett visst mått av makt 
och fritt handlingsutrymme till individerna i gruppen. Svagheten i paritet är att om man 
väljer att se män och kvinnor som kön riskerar man att hamna i essentialism och väljer man 
att se dem som individer riskerar man att osynliggöra kvinnors förtryck och undanröja 
grunden för en feministisk kamp. Jag anser att båda synsätten tar plats i 
jämställdhetsdokumenten. Kommissionen resonerar kring män och kvinnor samtidigt som 
de värnar om individen och inte gör några vidare analyser om orsaken till kvinnors 
underrepresentation i politiken. Med andra ord finns det fördelar med att se kvinnor som en 
grupp. 

Angående Phillips kritik av Youngs strategi om grupprepresentation tycker jag att den till 
viss del är befogad men inte given. Jag menar att Phillips mycket väl kan ha rätt men att 
hon diskuterar på ett mer praktiskt och verklighetsförankrat plan som ligger närmre till 
hands EU än vad Young gör. Jag tycker att Young är intressant och att hennes teori om 
genus som serialitet är fruktbar i frågan om essentialism.  

7.3.6 Genus som serialitet – att förstå kvinnor som ett socialt kollektiv och samtidigt undvika 

essentialism 

 

I förespråkandet av strategier som närvarons politik, grupprepresentation och paritet som 

syftar till att motverka kvinnors underrepresentation i politiken i EU, är vi medvetna om 

risken med att hamna i essentialism. Närvarons politik och grupprepresentation fokuserar på 

gruppen medan paritet i högre grad ser till individen, men alla riskerar likväl att se kvinnor 

som ett homogent kollektiv eller som en särart, vilket är essentialism. Eller så kan alltför stort 

fokus på individen osynliggöra kvinnors förtryck och undanröja grunden för en feministisk 
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kamp. Så en central fråga är: Hur vi ska förstå kvinnor som ett socialt kollektiv eller en social 

grupp utan att hamna i essentialism? 

Young uttrycker problemet och säger att feministisk teori idag befinner sig i ett dilemma. 

Vi vill och behöver benämna kvinnor som ett socialt kollektiv samtidigt som vi vill undvika 

essentialism, vilket tycks vara omöjligt. Alla försök att hos kvinnor ringa in gemensamma 

egenskaper tenderar att fastna i att inkludera vissa och exkludera andra, medan om kvinnor 

inte kan sägas ha några gemensamma egenskaper blir det svårt att hitta en grund för en 

feministisk kamp. Utan någon sorts föreställning om kvinnor som ett socialt kollektiv 

upplöses feminismen som politisk rörelse. Därav anser Young att kvinnor bör förstås som ett 

socialt kollektiv (Young 2002:223-224). 

Young hävdar att dilemmat kan lösas genom att begreppsliggöra kvinnor som ett socialt 

kollektiv efter Jean Paul Sartres teori om seriell kollektivitet som han skriver om i Critique of 

Dialectical Reason. Ett sådant sätt gör att vi kan förstå kvinnor som ett socialt kollektiv och 

samtidigt undvika essentialism (Young 1997:13; Young 2002:217, 230). 

Med inspiration från Sartre utgår Young från serier och grupper och föreslår att vi 

föreställer oss genus och kvinnor som en bestämning av en serie och som serialitet vilket 

innebär en slags social kollektivitet. Jag menar att detta är intressant och fruktbart i frågan om 

essentialism (Young 1997:13; Young 2002:230). 

En serie består av individer som passivt förenas av de objekt som deras handlingar riktar 

sig mot och/eller av de objektiverade resultaten från andras handlingar. Tillsammans utgör de 

en form av social kollektivitet där individerna är isolerade men inte ensamma. De är alla 

upptagna av sina egna projekt samtidigt som de är medvetna om hur deras eget handlande kan 

vara en del av den sociala kollektiviteten som omsluter dem och skapar dem genom olika 

begränsningar. Dessutom upplever de både sig själva och andra som en ”annan” eller som en 

anonym ”någon”. Individerna är utbytbara samtidigt som ingen är den andre exakt lik. Således 

uppkommer serien genom individernas sätt att uppnå sina mål i förhållande till samma objekt 

under inflytande av en sammanhängande omgivning (Young 2002:232-233). 

I serien behöver individerna inte uppvisa några gemensamma egenskaper för att ingå i 

serien vilket gör att den inte heller kan definiera deras identitet. Serien är en diffus och 

föränderlig enhet. Tillträdet bygger på att individerna i sina olika existenser och handlingar är 

inriktade på samma objekt och inte på vilka de är (Young 2002:237). 

En föreställning om genus och kvinnor som en bestämning av serie betyder att vi inte 

behöver söka efter gemensamma egenskaper hos kvinnor. Serien är i en mening enhetlig men 
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enhetligheten är oklar och ombytlig. Den utgår från de positioner som kvinnor tvingas in i 

genom dagens genusordning. Att säga att en individ är kvinna kan till viss del säga något om 

de hinder som hon har att möta men inget om vem hon är, vad hon gör etc. (Young 2002:244). 

En serie skiljer sig från en grupp. En grupp består av en samling individer som anser sig 

stå i ett likvärdigt förhållande till varandra. De erkänner emellan sig att de tillsammans har ett 

gemensamt projekt som endast eller bäst kan genomföras av en grupp. Det innebär att de 

förenas genom den handling som de tillsammans ska utföra. En individ som tillhör en grupp 

erkänner att den har samma syften och mål som de andra i gruppen. Varje individ antar 

projektet för sitt eget individuella handlande. Erkännandet blir oftast uttalat vid något tillfälle 

i form av ett löfte, ett kontrakt eller i en konstitution (Young 2002:232). 

Young beskriver också förhållandet mellan en serie och en grupp. Grupper, i bemärkelsen 

självmedvetna kollektiv, vars medlemmar tillsammans har ett gemensamt syfte och mål är 

ofta ett svar på en serie eller serialitet som kan förstås som ett mindre självmedvetet och aktivt 

tillstånd än en grupp. Till exempel växer ofta kvinnogrupper fram genom serialitet. Kvinnor 

tar tag i de genusstrukturer som passivt förenat dem och arbetar för att förändra dem (Young 

2002:247-248). 

Sartre exemplifierar en serie och en grupp genom individer som väntar på en buss. De 

möts genom en önskan om att åka med just denna buss och ansluter sig till att följa 

bussväntandets regler. Deras handling riktar sig mot objektet som i detta fall är bussen. 

Tillsammans ingår de en form av social kollektivitet. De är alla upptagna av sin egen handling 

samtidigt som de är medvetna om hur den kan vara en del av den sociala kollektiviteten. I 

serien behöver individerna inte ha några gemensamma egenskaper för att ingå i den. Den är 

diffus och föränderlig. I serien finns dock en latent potential hos den för att bli till en grupp. 

Det skulle kunna inträffa om bussen inte kommer eller är mycket försenad. Då skulle 

individerna beklaga sig för varandra och kanske börja diskutera gemensamma lösningar och 

påbörja ett gemensamt projekt som att tillsammans fixa fram en taxi (Young 2002:232-233). 

Young hävdar att en föreställning om genus och kvinnor som en bestämning av en social 

serie och som serialitet bidrar till att lösa det dilemma som uppstått inom feministisk teori.   

Att vi vill beskriva kvinnor som ett socialt kollektiv men att vi inte tycks kunna göra det utan 

att undvika essentialism som verkar förtryckande mot individer. Hon ser många fördelar i att 

tillämpa begreppen serie, serialitet och grupp på genus och kvinnor. Det undviker dilemmat 

samtidigt som vi också kommer förbi den problematik kring identitet som skadat försöken att 

beskriva vad det innebär att vara kvinna (Young 2002:243). Det gör det teoretiskt möjligt att 
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se kvinnor som ett godtagbart, diversifierat och föränderligt socialt kollektiv där kvinnor inte 

behöver ha gemensamma egenskaper. Dessutom behöver man inte förlita sig på begrepp som 

identitet eller självbild för att förstå den sociala produktionen och betydelsen av kollektiv 

delaktighet (Young 1997:13; Young 2002:230). Genus är en mångskiftande, komplicerad 

uppsättning av objekt och strukturer. Kvinnor är de individer som positioneras som kvinnliga 

av dessa aktiviteter (Young 2002:237-238). 

Sammantaget anser jag att Youngs teori om genus som serialitet är intressant i frågan om 

essentialism. Att tillämpa begreppen serie, serialitet och grupp på genus och kvinnor är 

fruktbart. Young visar att det på ett teoretiskt plan kan vara möjligt att förstå kvinnor som ett 

socialt kollektiv och samtidigt undvika essentialism. Jag delar hennes åsikt om att det finns ett 

värde i att förstå kvinnor som ett socialt kollektiv, då det utgör en viktig grund för en 

feministisk kamp. 

Youngs teori är också intressant i frågan om kvinnor i EU. Dessa kvinnor är en del av en 

genusordning av manlig överordning och kvinnlig underordning och tillsammans utgör en 

serie och serialitet som är en form av social kollektivitet. De är sysselsatta med sina egna 

projekt samtidigt som de är medvetna om hur deras egna handlingar ingår i den sociala 

kollektiviteten. Kvinnorna behöver inte ha några gemensamma egenskaper för att tillhöra 

serien då den är diffus och föränderlig. Det gör att de inte låses fast vid några bestämda 

identiteter. Kvinnorna kan dock bryta sig loss från serien och serialiteten och bli till en grupp. 

Kanske inte alla är beredda att göra det men en del av dem skulle ta tag i den genusordning 

som passivt förenat dem och aktivt arbeta för att förändra den. Kvinnorna skulle ömsesidigt 

erkänna att de tillsammans deltar i ett gemensamt projekt som bäst kan genomföras av 

gruppen. Alla skulle erkänna att de har ett gemensamt syfte och mål och det är det som står i 

centrum och inte deras egenskaper eller identiteter. 

I likhet skulle EU både kunna utgöra en serie och serialitet men också en grupp. EU består 

av en stor samling individer och alla är en del av unionen. Tillsammans utgör de en serie och 

serialitet som är en sorts social kollektivitet. Individerna är upptagna med sina egna 

handlingar samtidigt som de ingår i den sociala kollektivteten. Det ställs inga tydliga krav på 

att de ska ha några gemensamma egenskaper. Individerna skulle dock kunna bryta sig loss 

från serien och bli till en grupp. Det vill säga en samling individer som erkänner att de står i 

ett likvärdigt förhållande till varandra och tillsammans deltar i ett gemensamt projekt där alla 

har ett gemensamt mål och syfte, vilket EU redan till viss del kan förstås som. Unionen 
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erkänns till exempel genom konstitutionen som uttalar ett gemensamt mål och binder 

individer samman. 

Jag menar att det finns en styrka i Youngs teori om genus som serialitet. Den påtalar 

möjligheten till samarbete och förändring och syftar inte till att isolera individer. Dessutom 

kan den samla en mångfald av individer. Jag menar att det är ett föredömligt ideal som borde 

framhävas i den offentliga debatten.  

Här har jag i korthet diskuterat Youngs teori i relation till kvinnor och EU och inte i 

förhållande till kvinnors underrepresentation i politiken i EU och strategier för att öka den. 

Det ska jag istället göra mer utförligt i den avslutande diskussionen.  

  

8 AVSLUTANDE DISKUSSION 
     

I denna avslutande diskussion ska jag ta ett sammanfattande grepp om analysen, det vill säga 

om den empiriska och teoretiska delen, och diskutera dem tillsammans och ta tydligare 

ställning i frågorna. Jag inleder med att diskutera strategierna närvarons politik, 

grupprepresentation och paritet i relation till de värden som EU vill bygga på och kvinnors 

underrepresentation i politiska sammanhang i EU. Jag resonerar kring strategierna och 

möjligheten för dem i relation till värdena. Sedan sammanför jag strategierna med Youngs 

teori om genus som serialitet och pekar på vad hennes teori kan tillföra. Därefter öppnar jag 

upp för nya frågor som väckts under uppsatsens gång. 

EU vill bygga på värdena demokrati, jämlikhet och jämställdhet. Det uttrycks tydligt i 
konstitutionen och i jämställdhetsdokumenten och i dem intar de en central ställning. 
Jämställdhetsdokumenten uppmärksammar kvinnors underrepresentation i politiken i EU 
och kopplar det till värdena. Kvinnors underrepresentation framställs som en fråga om 
demokrati, jämlikhet och jämställdhet och det ses som ett tecken på ett underskott av dem. 
Således strider problemet mot unionens värden. Det krävs åtgärder för att öka kvinnors 
representation och för att uppfylla värdena. Jag är dock kritisk till att dokumenten inte 
diskuterar eller föreslår några direkta åtgärder. Jag menar att det behövs handlingsplaner, 
specifika strategier och perspektiv som närvarons politik, grupprepresentation och paritet. 
Perspektiven är dock komplexa och rymmer en spänning mellan individ och grupp som 
måste debatteras. Det måste till en bredare diskussion med teoretisk förankring för att öka 
kvinnors representation i politiken i EU och åstadkomma lämpliga lösningar för unionen.  

Närvarons politik förbinder idérepresentation och social representation och menar att det 
optimala är en kombination av dem båda. Phillips pekar på vikten av social representation 
för att inkludera uteslutna grupper. Jämställdhetsdokumenten är överens om att arbeta för 
att inkludera kvinnor och de verkar se betydelsen av social representation. Dock utvecklar 
de inte några omedelbara strategier som på allvar hanterar problemet. 
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Jag anser att närvarons politik är intressant och att social representation är betydande i 

relation till kvinnors underrepresentation i politiken i EU. Det är viktigt med ett perspektiv 

som framhäver vilken påverkan social bakgrund har för makt och inflytande. Jag tror att EU 

till viss del skulle intressera sig för närvarons politik. De tycks se behovet av båda typerna av 

representation och vill inte utesluta något av dem. Men de skulle kunna ha problem med den 

sociala representationens betoning av grupper. Jag är tveksam till om de vill se män och 

kvinnor som grupper bland andra i samhället och tror att de hellre vill se dem som kön och det 

som en grundläggande kategori. Jämställdhetsdokumenten talar till stor del om just bara män 

och kvinnor och anlägger inte ett mer intersektionellt synsätt. Till exempel framhäver de inte 

vilken roll ras, etnicitet, sexualitet etc. har för makt och inflytande i politiken. Sammantaget 

menar jag att de skulle vara kritiska till grupper och se faran med enhet och stabilitet och 

svårigheten med att skilja ut grupper och därav tveka inför närvarons politik. 

Grupprepresentation är en strategi som ännu tydligare än närvarons politik pekar på vikten 

av social representation och grupper. Därav tror jag att EU skulle föredra närvarons politik 

framför denna strategi. 

Paritet utgår tydligt från demokrati och rättvisa. Det ser i högre grad till individen jämfört 

med närvarons politik och grupprepresentation. Paritet nämns inte i dokumenten men jag tror 

att EU skulle se fler fördelar i det än i de andra strategierna. Konstitutionen och 

jämställdhetsdokumenten prioriterar demokrati och representativ demokrati och individen 

förstås som en primär enhet i dem. De problematiserar inte styrelseformerna, vilket också 

paritet kritiseras för. Paritet anklagas för att inte ifrågasätta eller utmana traditionella system 

av demokrati och för att riskera att befästa kön. I likhet kritiseras EU för att vara en relativt 

konservativ och stelbent institution. Det finns hårt hållna ramar för deras verksamhet som inte 

får överskridas. Jag anser att det bekräftas och syns i konstitutionen och i 

jämställdhetsdokumenten. De är inte särskilt utmanande. Detsamma gäller paritet som 

förhåller sig väl till de värden och den politik som EU vill föra. På grund av detta tror jag att 

EU skulle ställa sig relativt positiva till strategin och uppfatta den som minst kontroversiell. 

Sammantaget finns det likheter och paralleller mellan dokumenten och paritet. 

Jag anser att alla strategierna och de perspektiv som de företräder är viktiga. Närvarons 

politik, grupprepresentation och paritet utgår från att kvinnors underrepresentation i politik är 

en fråga om demokrati och rättvisa och dokumenten verkar delvis vara av samma åsikt. Det 

vill säga att det inte handlar om resurser eller intressen. Det är jag positiv till då det inte lika 

lätt hamnar i essentialism. Jag uppfattar närvarons politik som förespråkar kvotering och 
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grupprepresentation som mer förhandlingsbara strategier än paritet. Paritet kan förstås som 

mindre komplicerad då den säger att kvinnor ska utgöra hälften av alla platser i politiken. 

Samtidigt kan den också sägas vara mer konservativ och bära på större risker som att dölja 

förtryck. En stor fördel med närvarons politik och grupprepresentation är att de ser till grupper 

och strukturella förtryck av grupper. Till exempel uppmärksammar de dagens genusordning 

av manlig överordning och kvinnlig underordning.  

Samtidigt riskerar alla strategierna att hamna i essentialism. Närvarons politik och 

grupprepresentation för att de ser till grupper. Det är inte önskvärt att se kvinnor som en 

homogen grupp med lika erfarenheter och intressen. Paritet för att den riskerar att befästa kön. 

Det vill säga att män och kvinnor får fasta roller och förväntas uppträda på särskilda sätt i 

politiken. 

Essentialism är samtidigt ett aktuellt problem i EU som består av en stor mångfald. Det 

pågår en kamp mellan olika intressen. Till exempel mellan nationella och europeiska och 

problemet är hur generaliseringar inte ska leda till inkludering och exkludering och förtryck 

av individer och grupper. Vi måste hitta ett lämpligt sätt att hantera mångfald, likheter och 

olikheter. 

I diskussioner om risken för att närvarons politik, grupprepresentation och paritet ska 

hamna i essentialism är Youngs teori om genus som serialitet ett värdefullt bidrag. Närvarons 

politik liknar till viss del hennes teori då den också betonar idéer och social bakgrund. Young 

menar att en grupp består av individer som samlats kring en idé om någonting som de vill 

genomföra tillsammans, och att gruppen kan ha formats för att individerna delat och ingått i 

samma struktur som kan förstås som en form av social bakgrund. 

Grupprepresentation i kombination med Youngs teori undviker också essentialism genom 

att inte anta några gemensamma egenskaper hos individerna i gruppen. Individerna skapar 

själva grupper efter deras erfarenheter och intressen och de ses som tillfälliga och inte stabila. 

En invändning är att Youngs kriterier för vad som är en social grupp och vad som är en 

förtryckt grupp är problematiska. Hon menar själv att de är objektiva, vilket jag menar kan 

diskuteras. 

Gällande paritet är genus som serialitet en intressant och fruktbar teori. Att tilldela 

kvinnor hälften av alla platser i politiken och inte ställa några krav på gemensamma 

egenskaper eller identitet är upplyftande. Det innebär att kvinnor inte behöver förpassas till att 

representera särskilda frågor och ämnen. Det ger dem ett utrymme att företräda de frågor som 

de själva vill och de ses inte bara som kvinnor. Det kommer att visa sig att kvinnors 
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erfarenheter och intressen inte är enhetliga. Vad de har gemensamt är att de av samhället 

kallas kvinnor och att de ingår i en genusordning där män är överordnade och kvinnor 

underordnade. Paritet tillsammans med genus som serialitet behöver således inte bara se till 

individer och dölja kvinnors förtryck, se kvinnor efter deras kön eller hamna i essentialism. 

Jag menar att det kan vara en bra strategi och leda till en större mångfald i politiken då fler 

erfarenheter och intressen får komma till tals. 

Jag anser att Youngs teori om genus som serialitet innebär en potential till förändring som 
kritisk teori och postmodernism kritiserats för. Den ger makt och handlingsutrymme till 
individer och grupper. Individerna tillåts vara unika samtidigt som de kan ingå i en grupp 
och förändra strukturer. Jag menar att hennes teori innehåller ett värdefullt perspektiv som 
borde användas i diskussioner om strategier för att inkludera kvinnor i politik och att det 
borde få en plats i jämställdhetsdokumenten och i EU. 

I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att Youngs teori rör sig på ett teoretiskt plan 
och att det är ett annat projekt att få den till en mer praktisk och verklighetsförankrad nivå. 
En annan viktig del är att strategierna inte på något sätt garanterar att kvinnor ges mer makt 
och inflytande. En formell reglering garanterar inte någon substantiell förändring.  

Angående nya frågor som väckts under uppsatsens gång handlar de till stor del om EU som 
en komplicerad kontext för frågor om genus och mångfald. EU är idag ett stort och särskilt 
politiskt, ekonomiskt och socialt projekt som hela tiden växer och utvecklas, vilket 
försvårar och ändrar förutsättningarna för genus och mångfald. I studiet av kvinnors 
underrepresentation i politiken i EU har jag fokuserat på kön och inte på andra faktorer 
som ras, etnicitet, sexualitet etc. vilket är minst lika viktigt. Kvinnor är 
underrepresenterade men det är också särskilda grupper av kvinnor som är uteslutna från 
politiken. En viktig fråga är hur vi ska hantera olika faktorer som leder till olika former av 
förtryck i en sådan stor kontext. Jag anser att det är problematiskt och att det synliggör 
svårigheten med en union mellan så olika länder med olika historier av förtryck. Till 
exempel har kvinnors förtryck sett olika ut i olika länder och frågan är om det är önskvärt 
med gemensamma lösningar eller separata som tar hänsyn till den enskilda kontexten. Jag 
tror att det både finns en styrka och svaghet i respektive förslag. Jag menar att det är viktigt 
med samarbete men att EU är en komplicerad kontext för det och kanske inte rätt 
plattform. Det kanske krävs andra institutionella arrangemang som bättre kan tillvarata 
likheter och olikheter och utveckla demokrati och representativ demokrati.  

 
9 SAMMANFATTNING 

 

Här syftar jag till att koncentrerat sammanfatta vad som framkommit i uppsatsen. 

I konstitutionen är det tydligt att EU vill bygga på värdena frihet, demokrati och jämlikhet. 
Det ska råda demokratisk jämlikhet mellan medborgarna och alla ska ha rätt att komma till 
tals och delta i samhället. Styrelseformen ska vara representativ demokrati. 

I både konstitutionen och i jämställdhetsdokumenten intar jämställdhet en central ställning. 
Det finns ett intresse och en vilja för att stärka och utveckla jämställdhetsarbetet. 
Dokumenten synliggör att kvinnors underrepresentation i politiska sammanhang på flera 
nivåer är ett faktum i EU, och det betraktas som en följd av en genusordning där män är 
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överordnade och kvinnor underordnade. Dokumenten är eniga om att kvinnors 
underrepresentation är ett stort problem och en fråga om demokrati, jämlikhet och 
jämställdhet och att det tyder på ett underskott av dem. Problemet strider således mot 
värdena. Samtidigt föreslås inga aktiva, konkreta åtgärder för att lösa det. 

Anne Phillips teori om närvarons politik och Iris Marion Youngs strategi om 
grupprepresentation kritiserar bristen på inkludering i idérepresentation och pekar på 
vikten av social representation för att inkludera grupper som varit och fortfarande är 
uteslutna från politiken. Phillips förbinder idérepresentation med social representation och 
menar att båda behövs och tror på strategin kvotering. Young föreslår grupprepresentation 
som framhäver social representation och innebär särskild representation för grupper som är 
förtryckta. Tillsammans omdefinierar Phillips och Young den traditionella bilden av 
jämlikhet och säger att jämlikhet ibland kan medföra att grupper måste särbehandlas för att 
uppnå det. Både Phillips och Young betonar grupper, vilket inte är oproblematiskt. 
Kritiken handlar främst om att grupper kan leda till oenighet och instabilitet och 
svårigheten med att skilja ut grupper. Men Phillips och Young argumenterar för att det inte 
behöver leda till någon omöjlig situation då det bör grunda sig på en historisk analys av 
förtryck. Tillsammans bidrar de med värdefulla strategier och perspektiv till kvinnors 
underrepresentation i politiken i EU som saknas i jämställdhetsdokumenten. Dokumenten 
pekar till viss del på betydelsen av social representation genom att uppmärksamma att 
social bakgrund spelar roll för makt och inflytande, men de föreslår inga åtgärder i linje 
med det. Gällande den traditionella bilden av jämlikhet verkar kommissionen pendla 
mellan ett likhets- och ett olikhetsideal genom att inte framhäva strategier som innebär 
särbehandling, samtidigt som konstitutionen säger att det kan vara möjligt med 
särbehandling för det underrepresenterade könet. Sammantaget finns det både likheter och 
olikheter mellan dokumenten och närvarons politik och grupprepresentation, vilket gör det 
svårt att säga hur de skulle ställa sig till strategierna.  

Paritet, det vill säga permanent lika könsrepresentation, vill att kvinnor ska tilldelas hälften 
av alla platser i politiken. Det är en strategi som starkt argumenterats utifrån demokrati och 
rättvisa. Det skiljer sig dock från närvarons politik och grupprepresentation genom att i 
högre grad se till individen än till gruppen, vilket kan riskera att dölja förtryck. Trots att 
demokrati och rättvisa intar en central ställning i jämställdhetsdokumenten diskuteras inte 
paritet i dem.  

En kritisk punkt för närvarons politik, grupprepresentation och paritet är essentialism. 
Närvarons politik och grupprepresentation som betonar grupper riskerar att till exempel se 
kvinnor som en homogen grupp med lika erfarenheter och intressen. Men de ställer inga 
krav på gemensamma egenskaper eller identitet när de ser kvinnor som en grupp och 
försöker således undvika problemet. Paritet som vill att kvinnor ska tilldelas hälften av alla 
platser i politiken riskerar också att se kvinnor som en enhetlig grupp efter deras kön. 
Paritet understryker dock att kvinnor ska förstås som individer. 

Konstitutionen och jämställdhetsdokumenten tenderar att tala om män och kvinnor som 
kön och det som en stabil kategori, och inte om män och kvinnor som diversifierade 
grupper bland andra grupper i samhället. Det gör att män uppfattas vara på ett sätt och 
kvinnor på ett annat, det vill säga essentialism. Dokumenten värnar samtidigt om individen 
och gör inga vidare analyser om orsaken till kvinnors underrepresentation i politiken, 
vilket är risken med att se till individen. Sammantaget anser jag att konstitutionen och 
jämställdhetsdokumenten bygger på traditionella antaganden om kön, demokrati och 
jämlikhet som närvarons politik och grupprepresentation försöker att motverka och som 
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paritet till viss del kritiseras för. Därav tror jag att EU skulle ha svårare för närvarons 
politik och grupprepresentation än för paritet.   

Youngs teori om genus som serialitet bidrar till att lösa det dilemma som uppstått i 
feministisk teori. Att vi vill beskriva kvinnor som ett socialt kollektiv men att vi inte tycks 
kunna göra det utan att undvika essentialism som verkar förtryckande mot individer. Alltså 
det som närvarons politik, grupprepresentation och paritet till stor del kritiserats för. 

Young ser flera fördelar i att tillämpa begreppen serie, serialitet och grupp på genus och 
kvinnor. Hon menar att det löser dilemmat och gör det teoretiskt möjligt att se kvinnor som 
ett diversifierat och föränderligt socialt kollektiv. Jag anser att hennes teori är intressant i 
relation till kvinnors underrepresentation i politiken i EU. Den gör att vi både kan se 
kvinnor som individer och som ett socialt kollektiv utan att hamna i essentialism. Det är ett 
synsätt som inte tar plats i jämställdhetsdokumenten men som borde knytas till debatten 
kring strategier för att öka kvinnors representation. Det stärker också argumentationen för 
närvarons politik, grupprepresentation och paritet och ger dem en större tyngd och 
legitimitet, vilket är positivt.   
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