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Vi kommer i denna uppsats försöka svara på om jämställdhet ökar demokratin i 
beslutsfattande församlingar. I denna uppsats har vi valt att jämföra Sveriges regering 
med EU- kommissionen.  

Arbetet med att skapa en jämn könsfördelning på politiskt beslutsfattande nivå, tog 
på allvar fart i Sverige 1993 på socialdemokraternas partikongress. Då röstades 
förslaget igenom att varannan valbar kandidat till riksdag, regering och kommun-
fullmäktige skulle vara kvinna. Detta åtgärdsprogram fick lämpligt nog heta Va-

rannan damernas. Sedan regeringsskiftet 1994 då socialdemokraterna återtog makten 
har den svenska regeringen inte bestått av färre än 40% eller mer än 60% män och 
kvinnor. (Socialdemokraterna via Ivarsson)  

Sedan bildandet av den Europeiska Unionen 1957 har kommissionen aldrig haft en 
jämn könsfördelning.(socialdemokraterna 2003:10) Kommissionen har inte heller ut-
tryckt att detta skulle vara ett problem utan lägger över ansvaret för könsfördelningen 
på respektive medlemsstat, då de nominerar sina ledamöter. (EU-kommissionen ge-
nom Prodi 2004) 
 

Nyckelord: Demokrati, könskvotering, jämställdhet, Sveriges regering, EU-

kommissionen 
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1 Inledning 
 
 
 
 
 
Vi var i inledningen av detta arbete fast beslutna att principen om rätt person på rätt 
plats ska gälla i politiskt beslutsfattande. Men efter att har arbetat med frågor som 
könskvotering, positiv särbehandling och representation har vi förstått att det inte 
finns några enkla vägar för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Ett beslut 
att alla politiskt beslutsfattande församlingar världen över skulle bestå av hälften 
kvinnor hälften män hade varit ett önsketänkande som främjat demokratin. När detta 
inte är genomförbart har vi istället valt att undersöka vad två för Sverige viktiga be-
slutsfattande församlingar, svenska regeringen och EU- kommissionen gör för att 
stärka kvinnors representation, och om det överhuvudtaget finns en strävan efter detta. 
  
 
1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med vår uppsats är att vi vill påvisa att kvoterig leder till en ökad demokratise-
ring. Vi har förförståelsen att Sveriges regering kommit längre med sitt arbete för att 
öka representationen av kvinnor på statsrådsposter, och att man inom EU- kommis-
sionen inte har kommit lika långt inom detta område och att man där fortfarande har 
mycket kvar att arbeta med på kommissionärsnivå. Vi tror också att den socialdemo-
kratiska linjen att varannan valbar kandidat skall vara kvinna i representativa besluts-
fattande församlingar har lett till en ökad jämställdhet. Men om detta gör församling-
en mer demokratisk är den stora frågan. Detta leder oss in på vår frågeställning som 
lyder: 
 
Leder en tillämpning av de tre demokratiidealen politisk jämlikhet, jämställd repre-

sentation och möjlighet att påverka den politiska agendan till ökad jämställdhet i be-
slutsfattande församlingar och gynnar detta i så fall demokratin? 
 
 
1.2 Metod, material och teori 
 
Med hjälp av två kända demokratiteoretikers, Robert A. Dahl och Anne Phillips, syn 
på demokrati och jämställdhet, samt kriterier för detta, har vi skapat tre egna demo-
kratiideal. Dessa består av tre mått på jämställdhet, vilket enligt oss är en förutsättning 
för demokrati. Vi anser våra tre ideal vara viktiga eller till och med nödvändiga att ta 
hänsyn till i beslutsfattande församlingar. Vi har sedan operationaliserat dessa tre ide-
al på vår empiri genom att vi har undersökt hur väl dessa uppfylls i innehållet i reger-
ingens respektive EU-kommissionens jämställdhetsplaner, och även då man tittar på 
hur dessa beslutsfattande organ ser ut beträffande fördelningen mellan kvinnor och 
män. 
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Vår undersökning är alltså av viss komparativ karaktär eftersom vi jämför två be-
slutsfattande organ som anses vara av stor betydelse för vårt samhälle. Vi har försökt 
hitta skillnader i vad som finns och inte finns med i jämställdhetsplanerna och hur väl 
dessa stämmer överens med hur det verkligen ser ut.  

Vår utgångspunkt har varit att om respektive organ uppfyller våra ideal om jäm-
ställdhet får de också anses ha en hög demokratisk halt. Vår förförståelse var att den 
svenska regeringen är ett jämställt organ i högre grad än EU-kommissionen och att 
dessa frågor också är högre prioriterade inom regeringen än inom EU-kommissionen. 
Uppsatsen har alltså lite av en teoribyggande ansats. Vi vill se om våra teorier om hur 
jämställdhet uppnås och vad det innebär även är det som tas hänsyn till i dessa två 
viktiga organ. 

I litteratur och texter har vi tagit reda på olika definitioner av begreppen demokra-
ti, jämställdhet och kvotering. När det gäller de två demokratiteoretiker som vi använt 
för att själva skapa de tre demokratiideal vi sedan operationaliserar på jämställdhets-
planerna har vi valt att använda oss av förstahandskällor, alltså texter som de två själ-
va skrivit om sina teorier. Detta har gjort att vi ansett oss endast behöva en källa om 
vardera teoretiker.      
Vårt huvudsakliga empiriska material är de jämställdhetsplaner, från regeringen re-
spektive EU-kommissionen, som vi analyserat utifrån våra demokratiideal. Då dessa 
är offentliga handlingar har de inte varit svåra att få tag i.  

Vi har haft stor hjälp av riksdagens EU-upplysning, som varit snabba på att svara 
och effektivt hjälpt oss att hitta svaren på våra frågor. Mailkontakten med berörda 
personer inom regeringskansliet har inte varit lika lyckosam då vi stött på många hän-
visningar fram och tillbaka samt tyckt oss märka en viss oklarhet i vem som egentli-
gen har hand om vad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Demokratiteorier och jämställdhet som 
demokratiideal 
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2.1 Vårt offentliga etos 
 
Lundquist menar att vårt offentliga etos är de grundläggande föreställningarna om hur 
vårt samhälle bör styras. (Lundquist 1998:53) Med vårt samhälle räknar vi både reger-
ingen och EU-kommissionen, eftersom Sverige är medlem i Europeiska unionen se-
dan 1995 (Tallberg 2001:9) inkluderas båda församlingarna när vi talar om hur vårt 
samhälle bör styras. Vi har valt att ta upp vårt offentliga etos eftersom detta, liksom 
hela jämställdhetsaspekten på demokrati, är normativ. Vi har den basala värdeuppfatt-
ningen att i politiskt beslutsfattande organ, såsom den svenska regeringen och EU-
kommissionen, bör det som Dahlerup skriver inte vara färre än 40 % av ena könet. 
(Dahlerup 2 2004) Till det offentliga etoset räknar vi alltså inte bara hur samhället 
styrs utan av vem.  
Lundquist skriver om det allmänna intresset (som ska tillgodoses före särintressen) i 
sin bok Demokratins väktare. Han skriver dock inte mer än att han påstår att det finns. 
(Lundquist 1998:62) Vi väljer att tolka det med hjälp av Bo Lindensjö. Lindensjö me-
nar att antik demokrati förutsätter att staterna är så små och de röstberättigade så få att 
det är möjligt att enas om ”allmänna bästa”, kanske rent av på stadens torg. Men så 
ser ju inte de moderna västerländska demokratierna ut idag. Staterna har blivit större, 
medborgarantalen högre och de röstberättigade fler. Har denna förändring av staterna 
lett till att vårt offentliga etos inte handlar om vem som kan komma till tals och ut-
trycka en åsikt, utan vem som ska representeras och vilka som senare skall represente-
ra och föra allas vår olika talan i olika församlingar? (Lindensjö 1999:12) Med denna 
nya föreställning av vårt offentliga etos anser vi att det är vårt offentliga etos som bör 
styra att varje samhällsgrupp finns representerad. En icke- representation av en speci-
fik grupp tyder enligt Lindensjö på brist av offentligt erkännande, vilket kan leda till 
försvagad självrespekt och en självbild präglad av den dominerande kulturen, i detta 
fall den mansdominerade politiska kulturen, vilket i sig är en form av förtryck. (Lin-
densjö 1999:26) Självrespekt och självbild är väl egentligen enligt oss inget mätin-
strument för demokrati men förtryck är det i allra högsta grad, och därför leder detta 
oss vidare i diskussionen om kvinnorepresentation som en ytterst viktig demokratifrå-
ga. Är det förändringar som dessa som lett till att nya teorier om demokrati vuxit 
fram? En av dessa är Anne Phillips som talar om vikten av representationen som det 
nya demokratiska verktyget.  
 
 
 
 
 
2.2 Demokratiteorier 
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2.2.1 Robert A. Dahl 
 
Hur mäter man egentligen graden av demokrati i en politisk organisation? Demokrati-
teoretikern Robert A. Dahl skulle förmodligen säga att så länge varje medborgare har 
en röst, så är det grunden för all demokratisk verksamhet. (Dahl 1997:111) Dahl an-
sluter sig med denna syn på demokrati till den gamla klassiska atenska demokratisy-
nen, det vill säga i dagens samhälle att alla myndiga medborgares röster är lika bety-
delsefulla.   

Dahl bygger sin demokratiteori på fyra kriterier; politisk jämlikhet, effektivt 
deltagande, upplyst förståelse och agendakontroll. Vi kommer inte att skriva något om 
upplyst förståelse, då vi inte anser det vara relevant för vår uppsats. I kriteriet om po-
litisk jämlikhet är det centrala att i beslutsfattande processer är varje medborgares röst 
lika mycket värd. Dahl förespråkar inget särskilt valsystem, men han säger uttryckli-
gen att oavsett system så ska man använda sig av den lösningen som bäst uppfyller 
kravet på politisk jämlikhet. (Dahl 1997:111)  

Det effektiva deltagandet betyder att varje medborgare ska ha samma möjlig-
heter att uttrycka sina åsikter och tankar, och samma möjligheter att föra upp sina frå-
gor på den politiska agendan. Dahl skriver också att om några medborgare har mindre 
möjlighet än andra att göra detta är det också mindre sannolikt att deras önskemål och 
krav på hur slutresultatet av ett beslut ser ut inte kommer med vid beräkningen på ett 
jämlikt sätt. (Dahl 1992:38) Vidare skriver Dahl att om inte varje medborgare har de 
här möjligheterna störtar det hela tanken om politisk jämlikhet. (Dahl 1997:112)   

Agendakontrollen skriver Dahl om som ett kriterium som ytterligare en vär-
demätare på politiskt jämlikhet. Han beskriver det på följande sätt: ”The demos must 
have the exclusive opportunity to make decisions that determine what matters are and 
are not to decide by means of procedural democracy." (Dahl 1997:114) Citatet visar 
att Dahl inte tar ställning för särskilda gruppers särintressen, men hävdar att folket ska 
ha lika möjlighet att påverka. 

Båda dessa kriterier, det effektiva deltagandet och agendakontrollen, anser vi 
kan appliceras på en feministisk teori då kvinnor som grupp bör ha möjlighet att föra 
upp sina intressen på agendan och kunna få sina önskemål tillgodosedda.  
 
 
2.2.2 Anne Phillips 
 
Det viktigaste argumentet som Phillips lägger fram för främjandet av jämställdhet i 
representation är att systematisk frånvaro av en viss samhällsgrupp, i detta fall kvin-
nor, är ett misslyckande för demokratin. (Phillips 2000:45) Hon frågar sig varför alla 
instämmer i att jämlikhet i deltagande är självklart, men inte jämlikhet i representation 
för kvinnor. 

Phillips hävdar att det finns två nyckelprinciper för demokrati; folklig kontroll 
och politisk jämlikhet. Den folkliga kontrollen beskriver hon inte närmare, så vi tar 
hjälp av Larsson och tolkar den folkliga kontrollen utifrån ett representativt styrelse-
skick, där folket väljer sina representanter, alltså ett indirekt folkstyre och någon form 
av folklig kontroll. (Larsson 1997:30-31) Phillips stannar upp vid den politiska jäm-
likheten som hon menar har fått en annan betydelse än tidigare. Tanken om ett klass-
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uppdelat samhälle ifråga om färg och kön finns inte och att kriterier som färg eller 
kön skulle avgöra om du får rösta eller inte finns inte heller kvar som norm. Den poli-
tiska jämlikheten handlar idag om möjligheten att representera och representeras. 
(Phillips 1995:29) Dessa två principer kan inte uteslutas från varandra och inte heller 
från demokratin. Tillsammans utgör de demokrati. (Phillips 1995:31) 
 Phillips hävdar alltså, liksom Dahl, att de politiskt beslutsfattande organen ska 
vara av folket och inte bara vara för folket. (Phillips 2000:41) Till skillnad från Dahl 
talar dock Phillip, som tidigare sagts explicit om vikten av att olika samhällsgrupper 
ska vara representerade i beslutsfattande församlingar. Hon uttrycker i sin bok att 
denna princip varit särskilt viktig i utvecklandet av den moderna demokratin. (Phillips 
1995:29) De grupper hon talar om i ”Närvarons politik” är kön, etnicitet och ras. 
(Stoltz 2000:8)  

Demokratin handlar fortfarande om att vara med och besluta om sitt eget bäs-
ta, men nu i en indirekt form. Och att hela tiden vara närvarande i någon form. Närva-
ron som Phillips talar om skulle ske genom att välja lämpliga representanter som ska 
föra min talan för att tillgodose mitt och alla andras intressen i någon form. (Phillips 
2000:53)  

Phillips understryker dock att en proportionell representation av de olika grup-
perna inte är något självklart. Här hänvisar hon till A Phillips Griffiths som skrivit om 
representation, att de flesta av oss inte anser att sinnessjukas intressen bäst represente-
ras av dem själva. (Phillips 2000:53) I fortsättningen kommer vi dock endast att ägna 
oss åt den marginaliserade samhällsgruppen kvinnor (egen iakttagelse). Den viktigaste 
skillnaden vi kan se mellan den klassiske demokratiteoretikern Dahl, som vurmar för 
att alla människor ska få uttrycka sin politiska åsikt, och Phillips, är att Phillips menar 
att ”en idéernas politik utmanas av en alternativ närvarons politik”. (Phillips 2000:15) 
Idéernas politik kan snarast beskrivas som den politik Dahl förespråkar, att varje 
människa själv direkt skall kunna uttrycka sin åsikt i ord och handling. Phillips menar 
att många av de aktuella argumenten om demokrati handlar om krav på politisk närva-
ro: ”Krav på en jämställd representation av kvinnor och män.; (…) Krav på politisk 
inkludering av grupper som har kommit att se sig själva som   marginaliserade eller 
nedtystade eller uteslutna.” (Phillips 2000:15) I denna uppsats kvinnor.  

Vad föreslår då Phillips för att nå jämlikhet i representation? Hon talar för att 
könskvotering är ett sätt att stävja kvinnlig underrepresentation i politiska församling-
ar. (Phillips 1995:57) Phillips menar att det anmärkningsvärda är att underrepresenta-
tionen för kvinnor i politiken har gått från att vara ett faktum till att vara ett problem. 
Hon anser att detta är en positiv utveckling och framhåller de nordiska länderna som 
lyckade exempel där en introducering av könskvotering i parlamentsval lett till ökad 
kvinnorepresentation. (Phillips 1995:57)    
 
 
 
2.3 Jämställdhet som demokratiideal 
 
Vi tror att Dahl och Phillips skulle kunna enas om att de i grund och botten menar 
samma sak med sina olika teorier om demokrati. De talar båda om vikten av att alla 
skall kunna göra sin röst hörda och kunna föra upp sina önskemål på agendan. De har 
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bara olika meningar om hur detta skulle ske. Dahl har enligt oss en mer direktdemo-
kratisk demokratisyn, liknande den i antika Aten där varje medborgare hade en röst 
som var lika mycket värd som andra medborgares och där det var upp till var och en 
att föra upp sina önskemål på den politiska agendan. Phillips har antagit en mer repre-
sentativ demokratisyn, där några få utvalda representerar den stora massan. Men oav-
sett demokratisyn har de samma avsikt med sina resonemang och teorier, allas lika 
möjlighet att påverka det politiska livet. 

Dahl har sina fyra kriterier; politisk jämlikhet, effektivt deltagande, upplyst förståel-
se och agendakontroll. Phillips har två demokratiska principer; folklig kontroll och 
politisk jämlikhet, samt två krav på politisk närvaro; krav på jämställd representation 
av kvinnor och män, samt krav på politisk inkludering av grupper som kommit att se 
sig själva som marginaliserade. Vi slår ihop dessa kriterier, principer och krav till tre 
egenkonstruerade demokratiideal och ger exempel på hur vi tycker att dessa kan an-
vändas. Det är också dessa tre ideal vi kommer utgå ifrån då vi analyserar empirin: 
  

• Politisk jämlikhet - kvinnor och män ska ha lika möjligheter att väljas in i poli-
tiskt beslutsfattande församlingar. Till exempel bör EU:s medlemsstater före-
slå en person av varje kön till posten som landets EU-kommissionär, och att 
det sedan är upp till kommissionens ordförande att välja vilken kandidat som 
är bäst lämpad. 

• Jämställd representation – det ena könet får inte representeras av färre än 40 
%. Sveriges statsminister bör utse en regering som består av minst 40 % och 
max 60 % kvinnor respektive män. 40 %-gränsen har satts upp av Dahlerup 
som menar att denna spärr ger kvinnor ett högre minimiantal i parlamentsplat-
ser. Ett minimiantal för kvinnor kräver också ett maxantal för män. I det här 
fallet får inte det ena könet överstiga 60 % och det andra könet inte understiga 
40 % i representation. (Dahlerup 2 2004) 

• Möjlighet att påverka den politiska agendan – vem för min talan när mina in-
tressen ska tillgodoses? Här hänvisar vi till Phillips krav på politisk närvaro. 
Kvinnor som grupp har särskilda intressen som bör tillgodoses. Vi anser att 
förutsättningarna för detta ökar om de två ovanstående idealen är uppfyllda. 
Denna punkt är den som vi anser vara svårast att besvara för oss i den uppsats 
vi skriver, då vi inte tar upp vilka könsrelaterade sakfrågor som behandlas i re-
spektive församling. Men vi tror att vi utifrån jämställdhetsplanerna kommer 
kunna utläsa huruvida kvinnor kan påverka den politiska agendan.   

   
  
 
 
3 Representativ demokrati och verktyg för 
att främja jämställdheten i den represen-
tativa demokratin 
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3.1 Representativ demokrati 
 
Ett representativt styrelseskick innebär att alla människor i teorin har lika stor kun-
skap för att kunna påverka politiken. Detta tankesätt var en förutsättning för kampen 
om allmän rösträtt och till denna kamp anslöt sig även kravet på att kvinnor skulle 
omfattas av jämlikhetskravet. Här sätts en stor tilltro till rational chocice- teorin som 
innebär att varje människa ses som kapabel att bedöma sina egna politiska intressen 
och förstår konsekvensen av sina handlingar.(Larsson 1997:27) 

Metoden för detta representativa styrelsesätt är att varje person har en röst, och al-
las röster är lika mycket värda. Med denna röst skall varje medborgare själv kunna 
välja vem som skall representera och föra individens talan i de beslutsfattande orga-
nen. Enligt J. S. Mill som var den representativa demokratins förespråkare är en av 
anledningarna till att det representativa styrelsesättet är det ideala att människor ges 
möjlighet till aktivt deltagande.(Larsson 1997:30-31)  

Som vi här ovan har redovisat ser man att både Dahl och Phillips talar om att varje 
människa skall ha möjlighet att påverka politiken. Den stora skillnaden är att Dahl 
inte förespråkar något särskilt styrelsesätt medan Phillips förespråkar det representati-
va. Dahl utesluter dock inte något styrelsesätt så länge ”var man har en röst” och att 
allas åsikter skall komma till tals och kunna påverka det slutgiltiga resultatet av ett 
beslut. Vi tror att Dahl och Phillips hade kunnat enas om tanken på att alla samhälls-
grupper skall finnas representerade i det politiska beslutsfattandet, då de båda talar om 
att allas röster skall göras hörda.  Detta är en hypotes från vår sida som vi kommer att 
utgå ifrån i fortsättningen då vi inte sett indikationer på att det finns några egentliga 
motsättningar dem emellan.  
 
 
3.2 Verktyg för att främja jämställdhet i representativ 
demokrati 
 
 
3.2.1Positiv särbehandling 
 
Nationalencyklopedin beskriver positiv särbehandling på följande vis: ”Omvänd 

diskriminering särbehandling med syfte att främja en jämnare fördelning mellan 

grupper genom att medlemmar av en underrepresenterad grupp ges företräde. Den 

kan ske genom kvotering eller annan objektiv metod […]” (Internet 1) 
 
När man talar om positiv särbehandling bör man enligt Åsard ha i åtanke att det inom 
begreppet finns två förklaringsformer. (Åsard 2000:15) Den ena, en något mildare 
förklaring, som främst handlar om att alla människor skall ha lika möjligheter vid an-
ställning och antagning till högskolor etc. Man har här som mål att ha en jämställd 
arbetsplats eller utbildning och en av vägarna till att nå målet är att genom exempelvis 
annonsering vända sig till underrepresenterade grupper inom det specifika området. 
När antagningen skall ske skall dock kraven vara lika stora för alla sökande. (Åsard 
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2000:15) Enligt Åsard (2000:16) är det den svagare formen av positiv särbehandling 
som främst har tillämpats i Sverige. 

Den andra, något starkare förklaringsformen av positiv särbehandling, ger snarare 
lika resultat än lika möjligheter. Det vill säga att arbetsgivaren eller antagningsavdel-
ningen väger in om man tillhör en underrepresenterad grupp som en merit, som vilken 
annan merit som helst. Arbetsgivaren eller antagningsavdelningen har redan innan 
platsen annonserats ut satt upp mål för hur många av en viss underrepresenterad grupp 
som ska anställas eller antas. (Åsard, 2000:16) Vi tycker att de så kallade Tham-
professurerna1 är utmärkta exempel för att illustrera denna form av positiv särbehand-
ling. Här gällde frågan anställning av professorer, och man skulle då ta hänsyn till den 
könstillhörighet de sökande hade, och det underrepresenterade könet vid institutionen 
skulle ha företräde vid anställningen om övriga meriter var likvärdiga. 

Vårt ideal om politisk jämlikhet skulle kunna tillgodoses eller uppfyllas med hjälp 
av positiv särbehandling. I det exemplet som vi illustrerade på sidan 5 gällande rekry-
teringen av kommissionärer. Positiv särbehandling skulle ge båda könen möjlighet att 
representeras men valet skulle sedan göras på meriter. Det är upp till kommissionens 
ordförande att välja om kön ska ses som en merit eller inte. Alltså skulle både den 
mildare och starkare formen av positiv särbehandling kunna tillämpas i detta exempel.   
  
 
3.2.2 Könskvotering 
 
Nationalencyklopedin skriver om könskvotering på följande vis: ”Fördelning av er-

sättningar, tjänster, politiska uppdrag, utbildningsplatser etc. som kvoter, andelar, 

mellan de två könen.[…] Ibland avses med könskvotering endast en kvotering som 

görs i förväg och enligt vilken kvoten för kvinnor skall fyllas med endast kvinnliga 

sökande och den för män med endast manliga.” (Internet 4) 
 
Enligt Phillips är kvotering den metod som lett till de mest ”dramatiska förändringar-
na” när det gällt att få in kvinnor i beslutsfattande församlingar runt om i världen. 
(Phillips 1995:59)  
En av de forskare som ägnat sig åt kvotering inom politiken är Drude Dahlerup, pro-
fessor i Statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon menar att inom kvotering i 
politiken finns flera alternativ eller system varav Dahlerup anser tre vara viktigare2. 
Ett av dessa tillämpas i Sverige, nämligen det som kallas partipolitisk kvotering, då 
partier vid parlamentsval tillämpar ett kvantitativt åtgärdssystem för att minimirepre-
sentationen för varje kön inte får understiga 40 %. (Dahlerup 2004) Återigen hänvisar 
vi denna procentandel till Dahlerup som menar att detta är ett tal som är uppsatt för att 
försäkra att kvinnor ska utgöra ett minimiantal i parlamentet. (Dahlerup 2 2004) Vid 
partipolitisk kvotering avsätter man minst 40 % av platserna på valsedlar för kvinnor 

                                                 
1 1995 antog Riksdagen regeringens jämställdhetsproposition inom högskoleområdet, som bland annat 
innehöll förslag om inrättandet av 30 för kvinnor öronmärkta professurer. Dessa kallas för Tham-
professurer efter dåvarande utbildningsminister Carl Tham. (Internet 3)   
2 De andra två är lagstadgade kvoteringsregler beträffande ett lands parlament samt kvotering vid par-
lamentsval, där man strävar efter att uppnå en jämn fördelning mellan könen. (Dahlerup 2004) 
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för att göra dem till valbara parlamentskandidater. Vi liksom Dahlerup ställer oss frå-
gan om ”varannan damernas” på valsedlarna verkligen leder till jämn könsfördelning i 
parlamenten? Dahlerup besvarar denna fråga med att det inte nödvändigtvis är så, 
men jämför man länder som tillämpar och inte tillämpar kvoteringsprincipen ser man 
att kvoteringen bidrar till det uppsatta målet, att uppnå politisk jämlikhet mellan kö-
nen. Dahlerup skriver vidare att kvoteringssystem fungerar olika under olika valsy-
stem, men att det är lättast att få dem att fungera i representativa system. (Dahlerup 
2004)  Det andra av våra tre demokratiideal, jämställd representation, skulle alltså 
med hjälp av kvotering uppfyllas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Jämställdhetsarbetet i församlingarna  
 
 
 
 
 
4.1 Historisk tillbakablick 
 
 
4.1.1 Sveriges regering 
 
Enligt regeringens hemsida, regeringen.se, är Sverige en demokrati med parlamenta-
riskt styrelsesätt. Detta betyder att all offentlig makt skall utgå från folket. Folket skall 
på nationell nivå representeras av riksdagen, som har den lagstiftande makten. Sverige 
är alltså en representativ demokrati. Regeringens roll är att verkställa riksdagens be-
slut och arbeta fram nya lagar eller ändringar av lagar.(Internet 8) 

Uppbyggnaden av Sveriges jämställdhetspolitik inleddes 1980 då man inrättade 
jämställdhetsombudsmannen, JämO. Jämställdhetsarbetet inom Regeringskansliet 
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startade 1982 då man inrättade jämställdhetsenheten. Varje departement inom Reger-
ingskansliet har ansvar för jämställdhetsfrågorna inom sitt arbetsområde. Regerings-
kansliets jämställdhetsenhet och JämO utgör tillsammans med Jämställdhetsnämnden 
den statliga jämställdhetsorganisationen. (Regeringen 2002) Den socialdemokratiska 
regeringen som bildades efter valet 1994 innehöll 10 kvinnor och 8 män. Detta efter 
att begreppet ”varannan damernas” antagits i partiprogrammet under partikongressen 
1994. (Socialdemokraterna via Ivarsson) Sedan dess har alla regeringar haft en köns-
representation där inget av könen understigit 40 %.    
 
 
4.1.2 EU-kommissionen 
 
EU-kommissionen är den mest överstatliga institutionen inom EU och är ansvarig för 
att utveckla och lägga fram förslag till nya lagar och policys inom Unionen. Den har 
också till uppgift att kontrollera hur lagarna följs när de väl har antagits.(Tallberg 
2001:81) 

Kommissionens jämställdhetsplaner sträcker sig från 1982 till idag, och skall ses 
som handlingsprogram och riktlinjer för hur jämställdhetsarbetet skall bedri-
vas.(Internet 8) Det är kommissionen som utarbetar handlingsprogrammen vart femte 
år. I den tre första handlingsprogrammen 1982- 1995 var förbättringar av lagstiftning-
en inom jämställdheten i Unionen.(Internet 8) Om handlingsprogrammen mellan åren 
1995- 2001 finns det inte mycket att läsa, men 2000 utarbetade kommissionen ett 
handlingsprogram för att motverka diskriminering. Vi kommer inte gå in närmare på 
det eftersom det inte rör ämnet för vår uppsats, men vi tycker det är värt att nämna 
eftersom det är det enda som står om jämställdhetsarbetet under ovannämnda period. 
Framsteg i jämställdhetsfrågan har på många plan nåtts efter 1995, då ett antal nya 
stater trädde in i unionen, däribland Sverige, för vilka jämställdheten varit en viktig 
fråga. Bland annat förbättrades kvinnorepresentationen. (Jungar & Svensson 
2001:138) 

Jämställdhetsarbetet mellan män och kvinnor blev i och med Amsterdamfördraget 
1997 en av de viktigaste målsättningarna för EU. Jämställdhetsarbetet förstärktes med 
avseende på löner och förmåner, något som anses vara EU:s traditionella antidiskri-
mineringspolitik. I Amsterdamfördraget sägs också att en medlemsstat själv får välja 
om de ska behålla eller besluta om positiv särbehandling, och inte ska hindras av 
principen om likabehandling. Detta till trots har EG-domstolen i regel varit negativ till 
positiv särbehandling. Ett omtvistat fall som rör Sverige är de tidigare nämnda Tham-
professurerna. Kommissionen i samarbete med parlamentet och transnationella kvin-
nogrupper har traditionellt sett varit pådrivande för en utvidgad europeisk jämställd-
hetspolitik. (Jungar & Svensson 2001:138) Men hur ser könsrepresentationen  egent-
ligen ut inom kommissionen idag? 

Tanken som slår oss efter att ha tittat på det tidigare jämställdhetsarbetet är att EU 
redan vid bildandet införde principen om lika lön för lika arbete, medan det i Reger-
ingens skrivelse verkar som att jämställdhetsarbetet inom Regeringen inte förekom 
konkret före 1982. Trots att EU hade lika lön för lika arbete som princip redan 1958 
tog det 41 år innan jämställdhet mellan män och kvinnor inom kommissionen antogs 
som en av EU:s grundläggande principer. (Internet 1) Trots att arbetet inom Reger-
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ingen verkar ha pågått mycket kortare tid än inom EU- kommissionen, så verkar re-
sultaten ha kommit snabbare. Detta påstående belägger vi med iakttagelsen att det se-
dan 1994 varit jämn könsfördelning i den svenska Regeringen, medan det fortfarande 
endast är 28 % kvinnor som sitter som kommissionärer i EU- kommissionen.  
 
 
 
4.2 Nuvarande jämställdhetsplaner  
 
 
3.2.1 Regeringen 
 
De två jämställdhetsplaner vi valt att titta på är båda publicerade av regeringskansliets 
förvaltningsavdelning. Varför vi valt två jämställdhetsplaner från regeringen är för att 
de tillsammans löper över samma tidsperiod som EU-kommissionens ramstrategi. 
Förvaltningsavdelningen är ansvarig för jämställdhetsarbetet inom regeringskansliet 
och chefen för detta departement Gunnar Holmgren är ytterst ansvarig. (Marianne 
Laxén 22 december 2004) Vi kommer att ta upp de generella riktlinjer som satts upp 
för hela regeringskansliet ifråga om representation för att sedan applicera dem på re-
geringen.  

Den svenska regeringen skriver i sin skrivelse från 2002 om vikten av kvinnlig re-
presentation på följande sätt: 
 
”En kvinnorepresentation i beslutande organ, som står i proportion till kvinnornas an-
del av befolkningen, är en viktig demokratifråga.” 
(Regeringen 2002:79) 
 
Med detta citat vill vi hävda att den svenska regeringen ansluter sig till den Phillipska 
demokratiskolan, den som handlar om att marginaliserade grupper skall representeras. 
(Phillips 2000) Ytterligare två av regeringens huvudargument för en jämställd repre-
sentation i regeringen och på övriga beslutsfattande nivåer i samhället är att båda kö-
nen på lika villkor ska kunna påverka samhället och att en proportionell könsfördel-
ning i beslutsfattade församlingar ger ett bredare beslutsunderlag i olika samhällsfrå-
gor. (Regeringen 2002) Dessa två huvudargument visar på att regeringen ansluter sig 
till två av våra demokratiideal, nämligen jämställd representation och möjlighet att 
påverka den politiska agendan. Hur efterlevs då dessa ideal i praktiken? Går det att 
utläsa utifrån de två senaste jämställdhetsplanerna?   

I Regeringskansliets interna jämställdhetsplan från 2000- 2002, ställer man sig 
frågan varför jämställdhet är något att sträva efter. Man svarar inte direkt på frågan, 
men det man säger är att målet med jämställdhetspolitiken är att ”skapa ett samhälle 
där kvinnor och män har samma möjligheter på väsentliga områden i livet”. Detta 
skulle bland annat innebära en jämn fördelning av makt. (Förvaltningsavdelningen 
2000:1) Regeringskansliet säger att de med denna jämställdhetsplan vill fokusera på 
”de områden som är mest angelägna”. Dessa är; det låga antalet kvinnor på chefspos-
ter, svårigheter att kombinera arbete och föräldraansvar. Löneskillnader mellan könen 
skall även dem fortlöpande bevakas.(Förvaltningsavdelningen 2000:2) 
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För att främja jämn könsfördelning inom regeringskansliet lägger förvaltningsav-
delningen över ansvaret på varje arbetsgivare. Man föreslår då intern rörlighet som en 
väg att nå målet. Arbetsgivaren skall också verka för att lediga tjänster söks av både 
kvinnor och män, och framförallt uppmuntra det underrepresenterade könet att söka 
tjänsten. (Förvaltningsavdelningen 2000:6-7) Förvaltningsavdelningen uppmuntrar 
även till positiv särbehandling vid rekrytering av personal, så länge detta gynnar jäm-
ställdheten. Även här är detta arbetsgivarens ansvar. (Förvaltningsavdelningen 
2000:7) 

Allt det som förvaltningsavdelningen skriver i sin publikation, att det yttersta an-
svaret för jämn könsfördelning, ligger på arbetsgivaren och vi anser att i regeringen 
får Statsministern fungera som arbetsgivare och innehar därför ansvaret, då det är 
Statsministern som tillsätter statsråden. (Internet 9) I de senaste två och en halva man-
datperioderna, 1994-2004, har Statsministern tagit sitt ansvar för att främja en jämn 
könsfördelning.3 Alltså kan man säga att den svenska regeringen är jämställd ur både 
Phillips demokratisyn och utifrån vårt andra demokratiideal, där jämställdhet i repre-
sentation är hennes viktigaste demokratikriterium. (Phillips 2000.15)  

Regeringskansliets nuvarande jämställdhetsplan, för 2003-2004 är en skrivelse, 
vilken omfattar 8 sidor (exklusive tre bilagor). Man inleder denna med att förklara 
syftet med planen: 
 
”Syftet med regeringens jämställdhetsarbete är: att främja kvinnors och mäns lika rätt 
i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i 
arbetet. En jämställd arbetsplats är en attraktiv arbetsplats.”  
(Jämställdhetsplan för Regeringskansliet 2003-2004:3)  
 
En jämställd arbetsplats skulle enligt Regeringskansliet bland annat uppfylla följande 
kriterier4 för både kvinnor och män: 
 

• Vara representerade på alla befattningar och på alla beslutsnivåer, 
• Erbjudas lika möjlighet till anställning, 
• Kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap. 

(Förvaltningsavdelningen 2003:3) 
 
Inom Regeringskansliet finns det huvudsakligen fem hierarkiska nivåer5i fråga om 
befattning. Statsråden (De personer som ingår i regeringen, bland annat ministrarna. 
(Internet 7) ) utgör den högsta nivån.  

I regeringen ingår Statsministern och statsråden. Den 21 november 2004 sitter det 
11 kvinnor och 10 män, exklusive Statsministern, i regeringen. (Internet 6) Det är allt-
så till antalet statsråd räknat en jämställd regering som styr vårt land om man skall gå 

                                                 
3 Se stycket om ”Varannan damernas”   
4 Övriga kriterier är: Kunna påverka sin arbetssituation och känna delaktighet; Lönen bestäms utifrån 
sakliga grunder; Erbjudas lika möjligheter till kvalificerade arbetsuppgifter; Utvecklas i sitt arbete och 
ha möjlighet till individuell kompetensutveckling. (Förvaltningsavdelningen  2003:3) 
5 Övriga befattningsnivåer är: Chefstjänstemän (Statssekreterare, avdelningschefer och expeditionsche-
fer); Chefer (Departementsråd); Handläggare anställda enligt RALS- Specialist- eller Politikeravtalet 
(Ämnesråd, kansliråd och departementssekreterare), BAS-personal (Kanslisekreterare och assistenter). 
(Förvaltningsavdelningen 2003:3) (Sonnerby, 3 januari 2005) 
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på Dahlerups princip om att jämställdhet råder om det ena könet inte representeras av 
fler än 60% och det andra inte mindre än 40%. Det stämmer även överrens med vårt 
andra demokratiideal.  

Eftersom regeringen själva kallar deras olika arbetsnivåer för hierarkiska nivåer 
antar vi att de högre nivåerna internt anses vara mer prestigefyllda och därför vara 
viktigare att bedriva jämställdhetsarbetet på, vilket de också lyckats med om vi tittar 
på statsrådsposter. Det är också denna nivå som vi fokuserar på. Men vi tycker det är 
viktigt att nämna att trots att jämställdheten i den högsta hierarkiska nivån är tillgodo-
sedd är det inte lika väl utarbetad i de övriga nivåerna som utgör den stora massan av 
anställda inom regeringskansliet. Eftersom regeringen endast består av 22 personer, 
faller det sig naturligt att flertalet av Regeringskansliets personal tillhör de fyra sist-
nämnda nivåerna. Det är enligt Handlingsplanen för jämställda löner i Regeringskans-
liet en jämn könsfördelning i dessa fem nivåer, utom för chefer som har större andel 
män och BAS- personal som ha större andelen kvinnor. Utvecklingen visar enligt 
samma handlingsplan att andelen kvinnor ökar i alla grupper förutom BAS- personal 
och i nivån chefer har andelen kvinnor ökat mest. (Förvaltningsavdelningen 2003-
2004:2) Att andelen kvinnor ökat på chefsposter ser vi naturligtvis som något positivt, 
men lika anmärkningsvärt som det är undrar vi vad som gör att andelen kvinnor inte 
ökar i  BAS- personal. Ska vi utgå ifrån att det anställs fler män nu i den nivån eller är 
det så att anställningen inom denna nivå stannat upp? Ja, detta är minst sagt förvån-
ansvärt att man i handlingsplanen inte redovisar tydligare vad som bidragit till en 
minskning respektive ökning av ett kön inom en viss nivå. 

Detta ovanstående stycke har vi tagit med för att visa att hela Regeringskansliet 
tycks ha börjat genomsyras av tankar om jämn könsrepresentation på alla nivåer som 
de också skriver om i sin jämställdhetsplan. 
 
 
4.2.2 EU-kommissionen 
 
Kommissionens jämställdhetsplan för 2001- 2005 antogs i november 2000 och kallas 
för ramstrategi, och heter: ”På väg mot en gemenskapens ramstrategi för jämställdhet 
(2001- 2005)”. I denna ramstrategi står det att ”verklig demokrati förutsätter att alla 
medborgare, kvinnor såväl som män, företräds i […] beslutsfattandet […]” (Europeis-
ka Gemenskapernas kommission 2000:2) Detta citat tyder på att EU-kommissionen 
precis som Sveriges regering anser att demokrati förutsätter vårt tredje demokratiide-
al, att allas intressen skall tillgodoses. Citatet säger explicit ingenting om våra två för-
sta ideal, då en man skulle kunna företräda en kvinnas intressen. Att företrädas är en-
ligt oss inte samma sak som att representeras. 

Inom EU är kvinnor fortfarande underrepresenterade när det kommer till besluts-
fattande. Detta är enligt kommissionen ett ”grundläggande demokratiskt problem”. 
(Europeiska Gemenskapernas Kommission 2000:2) Detta citat skulle indikera på att 
kommissionen eventuellt skulle ställa sig positivt till positiv särbehandling eller kvo-
tering för att få in kvinnor i den egna organisationen.  

I inledningen till ramstrategin står: ”Syftet är att upprätta en handlingsram inom 
vilken gemenskapen i all sin verksamhet skall kunna verka för att undanröja bristande 
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jämställdhet mellan kvinnor och män och främja jämställdhet mellan dem […]”. (Eu-
ropeiska Gemenskapernas kommission 2000:2)  

Trots att kommissionen ser den ojämna könsfördelningen som ett demokratiskt 
problem och att de med detta uttalande ansluter sig till både Dahls demokratikriterier, 
Phillips demokratiprinciper och våra demokratiideal har kommissionen de senaste 
mandatperioderna haft en kraftig underrepresentation av kvinnor. 1999- 2001 var en-
dast en fjärdedel av de tjugo kommissionärerna kvinnor. (Tallberg 2001:82) Men vad 
gör kommissionen i praktiken för att främja jämställdhet i representation? 

I maj 2000 anger kommissionen sitt beslut att man har för avsikt att inte i någon 
av de församlingar som inrättats av kommissionen själva ska något av könen repre-
senteras av färre än 40 %. Kommissionen uppmanar även medlemsstaterna i samma 
beslut att föreslå kandidater till aktuella poster i dessa församlingar av båda könen. 
(Europeiska Gemenskapernas kommission 2000:8) I ramstrategin för 2001- 2005 har 
kommissionen som operativt mål att skapa en jämnare könsfördelning i det politiska 
beslutsfattandet inom kommissionen. Dessa mål är uppsatta som fyra åtgärder i punkt-
form: 

• Följa upp resultaten från kommissionens avdelningars arbete med att främja en 
jämnare könsfördelning i beslutsfattande ställning, detta inbegriper tidsplaner, 
indikatorer och referenspunkter. 

• Utarbeta strategier, som en del av kommissionens reform, för att förbättra 
tidsanvändningen och arbetsorganisationen på alla nivåer, även på ledningsni-
vå. 

• Fortsätta och stärka genusspecifik fortbildning och informationsverksamhet 
inom kommissionens alla avdelningar, särskilt på beslutsfattande nivå och i 
kommissionens delegationer, och att göra jämställdhetsfrågor till ett reguljärt 
inslag i annan ledarskapsutbildning. 

• Ur jämställdhetssynpunkt utvärdera och förbättra de nuvarande systemen för 
rekrytering och befordring inom kommissionens avdelningar, framför allt ge-
nom att säkerställa en jämn könsfördelning i juryer och uttagningskommittéer 
och genom att granska om innehåll och metoder för uttagningsproven eventu-
ellt missgynnar något av könen. (Europeiska Gemenskapernas kommission 
2000:9) 

 
Vi kritiserar detta åtgärdsprogram. Det är enligt oss väldigt diffust skrivet och målen 
som satts upp är inte alls konkreta. Särskilt den andra åtgärdspunkten som inte nämner 
representation eller könsfördelning eller jämställdhet. Det skrivs om att ”följa upp” 
och ”utvärdera” men ingenstans ges exempel på konkreta omedelbara åtgärder, som 
exempelvis den svenska principen om ”varannan damernas”, eller en uppmaning till 
medlemsländerna om positiv särbehandling beträffande nomineringar av kommissio-
närer. Det är endast den sista punkten som talar om någon form av konkret åtgärd i 
och med granskningen av innehåll och metoder för rekryteringsprocesser. Det är ock-
så högst anmärkningsvärt att det inte en enda gång nämns i ovanstående åtgärder att 
könsfördelningen på kommissionärsposter varit ojämn och fortfarande är. Om man 
inte visste hur könsfördelningen ser ut, hade man kunnat tro att de redan hade uppnått 
en jämn könsfördelning och varit nöjda med det.   
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Kommissionen kommer varje år att anta ett årligt arbetsprogram för ramstrategin. 
Det kommer att vara ett prioriterat arbetsområde inom jämställdhetsarbetet som skall 
utvecklas under året. (Kommissionen 2000:17) Detta är något nytt för den femte ram-
strategin (2001- 2005), som inte funnits med tidigare. De prioriterade områdena under 
2001-2005 har varit: 

• 2001- Lika lön för lika arbete 
• 2002- Förena arbete med familjeliv 
• 2003- Kvinnor i beslutsfattande ställning 
• 2004- 2005- Könsroller och stereotyper (Socialdemokraterna 2003:8) 

Socialdemokraterna menar i sin utvärdering av kommissionens ramstrategi att syste-
met med ett prioriterat arbetsområde under ett år skulle leda till maximal effekt, då 
man arbetar med samma sak i alla medlemsländer under samma tidsperiod. (Social-
demokraterna 2003:8) Det anmärkningsvärda med denna prioritering är att det första 
prioriterade arbetsområdet, alltså lika lön för lika arbete, har EU arbetat med sen det 
första fördraget antogs 1957 och unionen bildades. Betyder detta att det fortfarande 
råder oegentligheter i denna fråga? Ja, det får man ju anta att det görs. Men ännu mer 
anmärkningsvärt är att på det området som kommissionen faktiskt kan påverka, Kvin-
nor i beslutsfattande ställning, både på kommissionärsnivå och övrig beslutsfattande 
nivå inom kommissionen säger kommissionen inget om sitt eget ansvar att ta hänsyn 
till jämställdhetsaspekten. Denna punkt verkar främst gälla för övriga församlingar 
inom Unionen och utanför Unionen i medlemsstaterna.  
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5Vem har makten att påverka jämställdhe-
ten? 
 
 
 
 
 
5.1 Regeringen 
 
Regeringen tillsätts vart fjärde år efter ett riksdagsval. Talmannen samråder med riks-
dagspartiernas representanter och föreslår därefter en statsminister. Riksdagen god-
känner eller icke godkänner denna person. (Internet 12) Vid ett icke godkännande 
krävs inte mer än att hälften av riksdagsledamöterna röstar emot förslaget. (Internet 
12) Då statsministern blivit godkänd av riksdagen är den första uppgiften att bilda en 
regering. Han eller hon utser då på egen hand vilka statsråd som ska ingå i regeringen, 
tillsammans med statsministern. Det är också statsministern som bestämmer vilka 
statsråd som ska fungera som departementschefer. (Internet 9)  

Om statsministern eller något av statsråden, skulle förlora förtroendet i riksdagen 
kan en det ske en misstroendeförklaring. Röstar då en majoritet av riksdagsledamöter-
na mot Statsministern eller statsrådet avsätts denne. Om det är Statsministern som av-
sätts måste hela regeringen avgå. (Internet 12) Detta skulle alltså i teorin betyda att 
riksdagen kan rikta en misstroendeförklaring mot Statsministern för att könsfördel-
ningen i den föreslagna regeringen har för ojämn fördelning mellan könen. En miss-
troendeförklaring skulle också kunna riktas mot ett enskilt statsråd, för att denna en-
ligt riksdagen skulle vara av ”fel” kön. Detta får dock anses vara högst osannolikt. 
(Sonnerby 6 december 2004) 
 
 
5.2 EU-kommissionen  
  



 21 

EU-kommissionen består numera av 25 kommissionärer6. Vid tillsättandet av en ny 
kommission nomineras först en ordförande av ministerrådet7. Därefter nominerar var-
je regeringschef sin respektive kommissionär. Dessa sitter som ledamöter i kommis-
sionen och representerar alltså inte sin nation.(McCormick, 2002:90) Ordföranden har 
sedan som första uppgift att fördela ansvarsområden mellan kommissionärerna. Men 
innan kommissionen kan tillträda ska Europaparlamentet godkänna den nominerade 
ordföranden och kommissionen i dess helhet. (Internet 3) Om parlamentet inte god-
känner kommissionen måste regeringscheferna nominera nya kandidater enligt samma 
procedur som tidigare. Det var detta som skedde hösten 2004.8 När Europaparlamen-
tet godkänt kommissionen utses de formellt av rådet och kommissionen kan tillträda 
för en mandatperiod på fem år. (Internet 3) I den nuvarande kommissionen som till-
trädde i november 2004 sitter det 18 män, inklusive ordförande Barroso och 7 kvin-
nor. (Internet 13)  

Det är alltså ordföranden i samråd med parlamentet som tillsätter kommissionä-
rerna. Skulle det då rent teoretiskt vara möjligt för parlamentet att underkänna en fö-
reslagen kommission på grund av för dålig könsfördelning av platserna? 

Vi har tagit den svenska parlamentarikern Eva- Britt Svensson9 till hjälp för att 
besvara denna fråga. Vi fick via hennes politiske rådgivare Niklas Noaksson svaret att 
”parlamentet tyvärr inte kan underkänna en föreslagen kommission på grund av för 
dålig fördelning av könen.” Vi nöjde oss inte med detta svar, då vi tyckte att det måste 
finnas fler och mer utförliga förklaringar till att det inte är möjligt. Vi hittade en 
skriftlig fråga som Svensson lagt fram till kommissionen som lyder: ”Anser kommis-
sionen att tillsättande av kommissionärer i en ny kommission skall präglas av jämlik-
het mellan könen, förutsatt att kvinnor och män har lika kvalifikationer? Utveckla var-
för så bör eller inte bör ske?” (Skriftlig fråga E-1766/04) Svaret på denna fråga får 
Svensson av kommissonens förre ordförande Prodi som inte säger någonting om 
kommissionens åsikt beträffande könsfördelningen eller en eventuell positiv särbe-
handling, utan menar att det är parlamentets uppgift att godkänna eller vägra godkän-
na en föreslagen kommission.(Svar på skriftliga frågor: E-1764/04, E-1766/04, E-
1767/04) Eftersom Prodi inte uttryckligen säger att parlamentet kan vägra godkänna 
en kommission på grund av för dålig könsfördelning tolkar vi det som att den möjlig-

                                                 
6 Innan den nya kommissionen tillträdde hösten 2004 var antalet kommissionärer 20. Anledningen till 
utökningen är EU:s utvidgning med de nya medlemsstater som tillkom 1 maj 2004. Tidigare, då  
kommissionen bestod av 20 ledamöter hade de större medlemsstaterna fler ledamöter. Men detta har nu 
ändrats och idag har varje medlemsstat en ledamot. (Internet 12) 
 
7 Ministerrådet är EU:s högst beslutande organ och består av en minister från varje medlemsstats reger-
ing. Vilka ministrar som sammanträder beror på vilken fråga som ska behandlas. I detta fall handlar det 
om stats- och regeringschefer som sammanträder. (Internet 3) 
8 Kommissionens ordförande Romano Prodi tvingades föreslå en ny kommissionssammansättning efter 
att den första underkänts då en föreslagna italienska kommissionären inte godkändes av parlamentet på 
grund av politiska ställningstaganden. (internet 13)Eu-
upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate__2333.aspx 
9 Eva-Britt Svensson (v) arbetar sedan juli 2004 i EU-parlamentets GUE/NGL. Hon arbetar också i 
parlamentet som andra vice ordförande i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 
kvinnor och män, och i utskottet för inre marknaden och tjänster. Hon är också ersättare i utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor. 
(http://www.jonassjostedt.com/query:invoke/folderid:3325/method:display/lang:se/) 
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heten finns. Detta skulle betyda att två insatta personer svarar relativt olika på denna 
fråga.  

Vi vände oss därför till en tredje källa för att bringa klarhet, Sveriges riksdags EU- 
upplysning10. Vi vände oss dit och ställde frågan hur dessa två personer kunde svara 
så olika. Vi fick av Michael Nord svaret att ” Europeiska kommissionen skall god-
kännas av Europaparlamentet innan den tillträder. Detta regleras i EG- fördragets arti-
kel 214. Där står inget om på vilka grunder parlamentet ska godkänna eller inte god-
känna kommissionen. Parlamentets arbetsordning innehåller också bestämmelser för 
hur parlamentet skall godkänna kommissionen. Inte heller här nämns något om vad ett 
godkännande ska grundas på.” Enligt EU-upplysningen är det alltså teoretiskt möjligt 
för parlamentarikerna att underkänna en föreslagen kommission på grund av en sned 
könsfördelning. (EU-upplysningen genom Nord) Intressant är dock att Nord säger att 
då den nuvarande kommissionen formades, uppmanade tillträdande ordföranden Bar-
roso medlemsländerna att nominera kvinnor. Så även om Prodi säger att ansvaret inte 
ligger på kommissionen, verkar det som att nuvarande ordföranden har ambitionen att 
förändra. Detta kan mycket väl vara något subjektivt som varierar i intresse för jäm-
ställdhet hos olika ordföranden. Enligt oss gör detta Prodis svar på Svenssons frågor 
mindre trovärdiga. Kan Barroso idag uppmana till en form av positiv särbehandling 
borde även Prodi haft möjlighet till detta för bara fem år sedan.  

I juni 2002 antog regeringskonferensen ett konstitutionellt fördrag som, om det 
träder i kraft, kommer ändra kommissionens sammansättning. Antalet ledamöter 
kommer att minska till 2/3 av antalet medlemsländer och medlemsländerna kommer 
då att turas om att nominera ledamöter. Varje land vars tur det är att nominera leda-
möter skall nominera tre kandidater där båda könen skall vara representerade och ord-
föranden utser av dessa tre landets kommissionär. (Internet 3) Ett sådant system kan 
bidra till en jämnare könsfördelning och ansvaret för en jämnare könsfördelning läggs 
till större del på ordföranden. Vi anser att kravet på en jämn könsfördelning i och med 
denna förändring blir viktigare då medlemsstater som på senare tid kommit att driva 
en uttalad politik för jämställdhet, som exempelvis Sverige, som är världsledande då 
det gäller andelen kvinnor i direktvalda politiska institutioner (Regeringen 2002:79) 
inte finns representerat under en viss mandatperiod.11 Här vill att man ska se till vårt 
offentliga etos. Vi menar då att om inte varje medlemsstat finns representerad blir 
kraven på de länder som är representerade, att tillämpa en jämn könsfördelning högre. 
Man kan då som icke representerad stat vädja till det offentliga etoset som enligt oss 
avgör inte bara hur, utan även vem, som styr.  
 
 
5.2.1 Sverige i EU-kommissionen 
 
Hur kan då Sverige i egenskap av medlemsstat i praktiken påverka jämställdheten 
inom kommissionen?  

Vi anser att Sverige borde försöka göra den goda jämställdhetsmoralen som idag 
råder inom den svenska regeringen till norm även inom europeiska unionen och kan-

                                                 
10 EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge partipolitisk neutral information till allmänheten om 
EU och om det svenska medlemskapet.(internet 14) www.eu-upplysningen.se 
11 Per den januari 2005 hade fördraget ännu inte antagits enligt EU- upplysningen. 



 23 

ske framför allt inom kommissionen. Detta kanske dessutom kan vara ett sätt att föra 
över jämställdhetstänkandet till övriga medlemsländer och även kandidatländer där 
det traditionellt sett och fortfarande idag råder stora skillnader mellan könen i det po-
litiska beslutsfattandet.  

I Regeringens skrivelse ”Jämt och ständigt” står att samma mål som gäller för 
kvinnorepresentation i svenska statliga styrelser och kommittéer också ska gälla då 
Sverige nominerar ledamöter till EU-institutionernas styrelser, kommittéer och styr-
grupper. (Regeringen 2002:79) Detta betyder alltså att Sverige arbetar för att främja 
jämställdheten inom EU- organisationen. I detta fall har Sverige dragit sitt strå till 
stacken. Vi har sedan inträdet i unionen 1995 haft kvinnliga kommissionärer Anita 
Gradin (1995-1999) och Margot Wallström (1999- ). (Tallberg 2001:82)  
Nästa steg, alltså tillsättandet av kommissionärer kan dock inte Sverige påverka sär-
skilt mycket eftersom det är parlamentet som har till uppgift att godkänna kommissio-
nen. Men svenska folket kan ju direkt påverka vilka som skall representera Sverige i 
parlamentet och därmed om intresse finns ha möjlighet att välja politiker som öppet 
anser jämställdhet inom europeiska unionen vara en viktig fråga. Här ser vi återigen 
tanken bakom representativ demokrati och varför Phillips menar att representativitet 
är ett verktyg för att stärka demokratin. Som tidigare skrivits tolkar vi det som att 
kommissionens ordförande inte har till uppgift att svara för huruvida jämställdhet i 
representation råder bland kommissionärerna. Detta stycke kan verka tunt men detta 
är vad den svenska regeringen i praktiken kan göra för att påverka graden av jäm-
ställdhet i EU-kommissionen.  
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6 Hur jämställda är organen i representa-
tion? 
 
 
 
 
 
6.1 Regeringen 
 
Vi kommer att utgå från regeringens egna kriterier som de angivit i punktform i sin 
jämställdhetsplan från 2003- 2004 för hur en jämställd arbetsplats ser ut, och försöka 
påvisa graden av jämställdhet i regeringen.  Kvinnor och män ska: 

• Vara representerade på alla befattningar och beslutsnivåer 
• Erbjudas lika möjlighet till anställning 
• Kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap  
Till att börja med vill vi lägga till en befattning och beslutsnivå till den listan som 

förvaltningsavdelningen redovisar ovan, nämligen Statsministerposten. Att den inte 
står nämnd är ur ett jämställdhetsperspektiv mycket anmärkningsvärt då Statministern 
fungerar som chef och beslutsfattare och i en jämställdhetsplan som denna som indi-
rekt rör tillsättandet av statsråd, rikets styrande. Vi kommer inte beröra de övriga hie-
rarkiska nivåer eftersom de inte har relevans för vår uppsats, utan endast vår egen på-
komna statsministernivå och statsrådsnivå, då det är dessa två nivåer som ingår i re-
geringen.12 

När vi nu lagt till en statsministernivå kommer vi börja där och konstatera att det 
är denna nivå som är och varit den minst jämställda. Sverige har ännu inte haft någon 
kvinnlig statsminister sedan ståndsriksdagens avskaffande. Att det inte skedde innan 
1921 är inte konstigt, då kvinnor inte hade rösträtt och därför inte var valbara till riks-
dagen, men efter 1921 och fram till idag är det högst anmärkningsvärt med tanke på 
vad vi senare kommer visa, Sveriges på senare år i övrigt så jämställda regerings-
sammansättningar. 

Vårt påstående att Sverige på senare år haft en jämn könsfördelning i regeringen 
kommer vi belägga med principen ”varannan damernas”. Detta uttryck är ett formellt 
politiskt uttryck som arbetades fram innan den socialdemokratiska partikongressen 
1993 där dåvarande partiordföranden Ingvar Carlsson lade fram ett nytt jämställdhets-
program med namnet ”Varannan damernas”, med avsikten att öka jämställdheten mel-
lan könen i representation. Kongressen antog programmet och sedan valet 1994 har 

                                                 
12 För övriga hierarkiska nivåer se stycke 3.1.1 
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varannan kandidat till riksdag, landsting och kommunfullmäktige varit kvinna. Poli-
tiskt innebär det att representationen ska vara jämn mellan kvinnor och män i politiskt 
beslutsfattande församlingar. (Socialdemokraterna via Ivarsson) Socialdemokraterna 
har sedan valet 1994 innehaft regeringsställning i Sverige. På detta sätt har Socialde-
mokraterna kvoterat i kvinnor som valbara kandidater. Det är sedan upp till väljarna 
att lägga sin röst på den kandidat de vill se i respektive församling. Detta innebär att 
det inte nödvändigtvis blir en jämn könsfördelning i till exempel riksdagen, men det 
främjar åtminstone jämställdheten. 

Varannan damernas har även avspeglat sig i regeringen sedan 1994. Efter detta 
val, som ledde till en socialdemokratisk regering, var 10 av 18 ministrar kvinnor, nå-
got som aldrig tidigare hänt i Sverige. Efter valet 1982 bestod den socialistiska reger-
ingen av 15 män och 5 kvinnor, och samma siffror bestod efter socialdemokraternas 
valseger 1985. Efter 1988 års val, som också ledde till en socialdemokratisk regering 
var 5 av 16 regeringsledamöter kvinnor. Den borgerliga regeringen som fick makten 
1991 bestod av 12 män och 6 kvinnor. (När var hur) Innan ”varannan damernas” 
genomfördes var det alltså långt ifrån varannan damernas i regeringen. Numera är det 
många som anser att det i praktiken vore omöjligt för en blivande statsminister att väl-
ja en regering med ojämn könsfördelning.   

Socialdemokraterna har också drivit denna princip i EU och då främst bland sina 
kandidater till EU- parlamentet där de har som mål att få till stånd ”Varannan damer-
nas”( internet 11) Mer om detta i nästföljande stycke, 6.  

Nästa punkt, ”Lika möjlighet till anställning”, är enligt oss, på många sätt ofören-
ligt med principen om varannan damernas. Vi menar att detta kriterium talar emot 
kvotering och positiv särbehandling. Lika möjligheter enligt oss betyder per definition 
att man inte kan särbehandla någon. Men som jämställdhetsplanen från 2000-2002 
säger ska båda könen uppmuntras till att söka en ledig tjänst. Detta menar vi skulle 
tala för lika möjlighet till anställning men mot kvotering och positiv särbehandling. 
Något som har förändrats i den nya jämställdhetsplanen är att det talas inte explicit 
om positiv särbehandling som det görs i den gamla. Kanske förändringen skett för att 
det inte går att kombinera med jämställdhetskriteriet att män och kvinnor skall erbju-
das lika möjlighet till anställning. Detta kommer vi att beröra närmare i analysen. Kri-
teriet om lika möjlighet till anställning är svårt att förena med tillsättning av statsråd 
då det är statsministern som själv tillsätter dem. Och sedan 1994 har statsministern 
följt policyn om varannan damernas och därför kvoterat in kvinnor, och därför anser 
vi att statsrådsposterna inte kan räknas som poster där könen erbjuds lika möjlighet 
till anställning.  

Att kunna förena arbete och föräldraskap är inte något vi kommer att gå in närma-
re på. Men utan tvekan är detta en stor fråga för hela regeringskansliets jämställd-
hetsarbete eftersom det genomsyrar hela den nya jämställdhetsplanen. Men vi vill 
ändå nämna denna punkt då vi tror att detta kommer bli nästa stora fråga på reger-
ingsnivå, då jämställdhet i representation på denna nivå nu är etablerad. Att Social-
demokraterna har suttit i regeringsposition i över tio år tror vi har bidragit till att be-
greppet ”varannan damernas” inte är något som väcker större diskussion i varken me-
dia eller hos gemene man, trots att kvotering annars brukar vara en hett omtvistad frå-
ga. (Egen iakttagelse)  
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6.2 EU-kommissionen 

 
Kommissionen skriver på följande sätt i sin jämställdhetsplan: ”Kvinnor är fortfaran-
de underrepresenterade på alla område när det gäller beslutsfattande. Detta är ett 
grundläggande demokratiskt problem som kräver åtgärder på gemenskapsnivå.” (EU- 
kommissionen 2000:7) Vi kommer i detta avsnitt utgå från det årliga mål från 2003 
som EU-kommissionen satt upp och som ska öka kvinnor i beslutsfattande ställ-
ning.(Socialdemokraterna 2003:8) 

I maj 2000 beslutar kommissionen att man har för avsikt att inget kön skall utgöra 
mindre än 40 % av ledamöterna i kommissionens expertgrupper och kommittéer. För 
att nå upp till detta uppmanar kommissionen medlemsstaterna att nominera kandidater 
av båda kön till dessa grupper och kommittéer. (EU-kommissionen 2000:8) Visst det-
ta låter bra. Men varför skriver inte kommissionen någonting om samma mål för 
kommissionärsnivån? Det är dem som ses utåt och som i folkets ögon har mest makt. 
Istället för ett konkret mål har kommissionen satt upp fyra punkter för att ”skapa en 
jämnare könsfördelning inom kommissionen”. (se stycke 3.2.2) 

Men en jämn könsfördelning råder inte. Sedan 1995 har enbart en fjärdedel av 
kommissionärerna varit kvinnor inklusive ordföranden. Det är självklart svårt att på-
verka könsfördelningen under pågående mandatperiod. Men som tidigare nämnts var 
målet för 2003 att prioritera att få in fler kvinnor i beslutsfattande ställning. Borde inte 
då tillsättandet av den nya kommissionen 2004 varit ett utmärkt tillfälle att öka repre-
sentationen av kvinnor bland kommissionärerna? Men ingen större förändring skedde. 
I dagsläget är endast 7 av 25 kommissionärer kvinnor alltså 28 %. (Internet 13) Innan 
unionens utvidgning under föregående period var endast 25%, 5 av 20 kvinnliga 
kommissionärer.(Tallberg 2001:82) Det skedde alltså en ökning med 3 procentenhe-
ter. Ännu har det inte heller varit någon kvinna som innehaft posten som kommissio-
nens ordförande. 

Vi är inte de enda som ifrågasätter dessa siffror. Parlamentarikern Eva- Britt 
Svensson har som tidigare nämnts ställt flera frågor till kommissionen rörande kvinn-
lig representation Svensson undrar bland annat: 

 ”Varför tror ni att kommissionen aldrig haft en kvinnlig ordförande? Hur är detta 
förenligt med de krav på representativitet som många medborgare ställer på maktha-
vare i EU:s institutioner?” (E-1764/04) På detta svarar kommissionen återigen genom 
Prodi att det inte är kommissionens uppgift att uttrycka en åsikt om vilka skäl som 
vägts in när rådet nominerar kommissionens ordförande. (Svar på skriftliga frågor: E-
1764/04, E-1766/04, E-1767/04) Även om det, som Prodi säger, inte är kommissio-
nens uppgift att ha en åsikt om detta, så säger han inte någonting om hur kravet på 
representativitet tillgodoses eller inte tillgodoses. Vi tycker att en kommentar beträf-
fande att det inte funnits en kvinnlig ordförande sedan starten 1952, vilket är högst 
anmärkningsvärt, hade varit på sin plats. Det framgår inte heller av Prodis svar att det 
finns en strävan efter jämställd representation. Däremot svarar Neil Kinnock på en 
annan fråga från Svensson beträffande kvinnor på ledande positioner inom kommis-
sionen att kommissionen sedan 1995 satt upp mål för rekrytering och utnämning av 
kvinnor på chefsposter inom kommissionen, precis som vi redan skrivit.(Svar på 
skriftlig fråga E-1760/04) 
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Sammanfattningsvis kan man säga att kommissionen avsäger sig allt ansvar för att 
främja jämställdheten bland kommissionärer. Det verkar inte heller finnas en strävan 
efter detta. Vi belägger detta påstående med våra iakttagelser att det saknas konkreta 
åtgärder för detta i jämställdhetsplanen. Vi anser att om kommissionen kan uppmana 
medlemsstaterna till att nominera både kvinnliga och manliga kandidater till expert-
grupper och kommittéer, borde de kunna göra samma sak beträffande kommissio-
närsnivån. Positivt är dock att man på övrig kommissionsnivå vill främja jämställdhet 
mellan könen. Att EU-kommissionen byts ut vart femte år kan ses som en anledning 
till att jämställdhetsarbetet gått långsamt, men vi menar att de har den unika möjlighe-
ten som partipolitiskt neutralt att kunna sätta upp riktlinjer i representation. 

Huruvida graden av jämställdhet i dessa församlingar påverkat graden av demo-
krati kommer vi att återkomma till i vår analys.   
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7 Analys 
 
 
 
 
 
Vårt första demokratiideal, (politisk jämlikhet) har främjats av den socialdemokratiska 
partilinjen ”varannan damernas” som säger att varannan valbar kandidat till besluts-
fattande församlingar ska vara kvinna. Men precis som vi tidigare skrivit är kvotering 
en paradox till principen om lika möjligheter. Vi kommer inte att frångå denna stånd-
punkt, och vi är väl medvetna om att det sannolikt innebär problem för den Socialde-
mokratiska regeringen, precis som det troligtvis är för alla som hävdar att kvinnor och 
män ska ha lika möjligheter till politisk aktivitet, men ändå tycker att kvotering är ett 
sätt att främja jämställdheten.  

Vi har därmed kommit fram till slutsatsen att politisk jämlikhet inte är förenligt 
med kvotering och att den Socialdemokratiska regeringen, sedan de började tillämpa 
”varannan damernas” frångått detta demokratiideal. Däremot tror vi att man uppfylla 
dessa två ideal fast inom olika församlingar och därmed långsiktigt skapa ett samhälle 
där våra tre demokratiideal är uppfyllda.        

Trots att vi anser att dessa två goda avsikter inte är förenliga med varandra kan vi 
å andra sidan genom en jämförelse mellan regeringen och EU-kommissionen se att 
kvoteringen som förekommer i regeringen fyller ett gott syfte. Man har uppnått en 
jämställd representation. EU-kommissionen tillämpar på pappret politisk jämlikhet, 
enligt vår definition, då de inte tillämpar någon form av kvotering. Den politiska jäm-
likheten uttrycks här på så vis att regeringschefen i respektive medlemsstat väljer ut 
vilken kandidat som är bäst lämpad för uppdraget. Könstillhörigheten är officiell irre-
levant. Vi tolkar detta som en strävan efter politisk jämlikhet. Här kan diskussionen 
väckas huruvida vissa stater är mer kvinnovänligt inställda i det politiska livet och 
därmed tenderar att skicka kvinnor istället för män då det råder mansdominans i 
kommissionen. Men vi tänker inte fördjupa oss i denna diskussion utan vi utgår ifrån 
att varje medlemsstat väljer den kandidat som anses mest kompetent. Diskussionen i 
sig är ett ämne för en egen uppsats. Vi kan dock konstatera att denna typ av politiska 
jämlikhet inom kommissionen inte lett till en jämställd representation.       

Vårt andra demokratiideal, (jämställdhet i representation) uppfyller, som vi tidi-
gare skrivit endast den svenska regeringen. Detta ideal ser vi som det mest konkreta 
och lättast mätbara. Antingen är kvinnorepresentationen mellan 40 % och 60 %, eller 
också är det den inte och då råder det inte jämställd representation mellan könen. Fo-
kus i vår uppsats har legat på kvotering som en väg att uppnå jämställdhet i represen-
tation. Vi har inom gruppen under arbetets gång diskuterat huruvida kvotering är nå-
got positivt trots att det talar emot vårt ideal om politisk jämlikhet. Vår något kluvna 
slutsats är att målen helgar medlen. Det vill säga att om kvotering är ett sätt att uppnå 
jämställdhet i representation på regerings- och kommissionsnivå, som senare kan leda 
till någon slags samhällelig norm i övrigt politiskt beslutsfattande, får vi anse att det 
är något positivt. Vad beträffar positiv särbehandling i detta demokratiideal anser vi 
att det hade varit det mest önskvärda tillvägagångssättet för att det snarare ser till kva-
litet än kvantitet. Med detta menar vi att diskussionen kring vem som tillsätts på en 
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post inte handlar om könstillhörighet utan om kompetens. Vi anser att det finns ett 
dilemma här, då den ansvarige för tillsättandet av posten alltid kan kringgå att främja 
en jämn könsrepresentation genom att hänvisa det underrepresenterade könet till 
bristande kompetens vid rekrytering.                    
Den svenska regeringen har sedan 1994 uppfyllt detta demokratiideal om jämställdhet 
i representation. Medan EU-kommissionen hittills inte varit i närheten av att nå prin-
cipen om att inte understiga 40 % eller överstiga 60 % för något av könen.  

Vårt tredje demokratiideal, möjlighet att påverka den politiska agendan, trodde vi 
som vi skrev under ”Jämställdhet som demokratiideal” skulle bli det svåraste demo-
kratiidealet att mäta. Vi har dock ändrat oss under arbetets gång och menar att man till 
viss del kan utläsa huruvida detta ideal uppfylls i jämställdhetsplanerna. Det tydligaste 
exemplet på detta är skillnaderna hur föräldraledighetsfrågan behandlas inom respek-
tive församling, en enligt oss traditionell kvinnofråga. EU-kommissionens jämställd-
hetsplan avsätter fyra punkter för att öka kunskapen på det sociala området. (Europe-
iska Gemenskapernas kommission 2000:10) Det sociala området utgörs av föräldrale-
dighet, moderskapsskydd, arbetstid, deltids- och visstidsanställningar. Det är en väl-
digt stor skillnad mot den svenska planen där de operativa målen för förvärvsarbete 
och föräldraskap utgör lite drygt en sida, och denna fråga genomsyrar hela jämställd-
hetsplanen. (Förvaltningsavdelningen 2002) Med detta exempel vill vi påvisa att jämn 
könsrepresentation leder till att kvinnor får upp kvinnosaksfrågor på den politiska 
agendan.  

Vår slutsats är att våra demokratiideal, om de uppfylls ökar jämställdheten, och 
om jämställdheten ökar anser vi att graden av demokrati ökar. Därmed tycker vi att 
våra demokratiideal borde tillhöra det offentliga etoset i någon mån. Som vi skrev i 
stycke 2.2.1 handlar det offentliga etoset för oss inte bara om hur samhället styrs, utan 
också av vem. Tillgodoses våra ideal anser vi att man som Lundquist skriver strävar 
efter att arbeta för det allmänna intresset, alltså för ett gott offentligt etos. (Lundquist 
1998:62) Det vill säga att man arbetar för att alla samhällsgrupper finns representera-
de i beslutsfattande församlingar och att även det enligt oss leder till en ökad demo-
krati. 
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