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SAMMANFATTNING 

Med en genusteoretisk utgångspunkt kring genussystem, politisk organisering och backlash 

undersöker denna uppsats hur European Women's Lobby har bedrivit sin kampanj inför 

Europaparlamentsvalet 2014, en kampanj med syfte att förändra och förbättra 

jämställdhetspolitiken inom den Europeiska Unionens institutioner. Kombinationen av 

hermeneutisk och narrativ metod har fungerat som ett verktyg i att finna vilka problem som 

anses mest omfattande, samt vilka visioner och idéer som framförs i det manifest som EWL:s 

kampanj utgör. En betydande aspekt ligger i hur manifestet speglar den rådande 

könsmaktsordningen samt hur de förhåller sig till den motståndsrörelse, den backlash, mot 

kvinnors rättigheter och jämställdhet som växer runt om i Europa. Undersökningen visar att 

EWL och dess manifest riktar stark kritik mot EU:s institutioner då många direktiv och 

strategier som syftar till att främja jämställdhet inte tillämpas i konkret handling. En stor oro 

uttrycks också kring den ekonomiska krisens konsekvenser, det utbredda våldet mot kvinnor 

samt nationalistiska och radikalextremistiska krafter som önskar motarbeta kvinnors 

rättigheter.   

 

Nyckelord: European Women's Lobby, EWL Manifesto - Act now for her future, commit to 

gender equality!, Europaparlamentsval 2014, genussystem, backlash. 
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INLEDNING 

Women and girls are half of Europe's population, and are entitled to the same rights as men and 

boys. Achieving substantive equality between women and men, promoting women's rights and 

empowering women should be a priority of the European Union and its Member States. Gender 

equality is an essential part of democracy, social justice, human rights and dignity.
1
  

 

Mellan den 22-25 maj 2014 hölls val till Europaparlamentet runt om i den Europeiska 

Unionens medlemsländer. Det kom att bli ett val där främst högerpopulistiska och 

högerextrema europeiska partier stod som största segrare. Front National fick sitt högsta 

resultat någonsin och blev Frankrikes största parti; Tysklands Nationaldemokratiska Parti med 

ideologiska rötter i nazismen knep ett mandat; Sverigedemokraterna fick nästan 10% av 

rösterna vilket innebar två representanter till Europaparlamentet. De resultat som 

presenterades på valnatten var inte särskilt överraskande då det politiska klimatet länge visat 

på högervridna strömningar. Inte heller var det ett särskilt välkommet resultat bland grupper 

på högerkantens motsatta sida.
2
  

   De högerextrema partiernas mobilisering och framgång innebär en backlash för de 

feministiska ideologierna, likväl är det en backlash som stött på motstånd; mot de 

främlingsfientliga ideologierna finns samtidigt en politisk organisering som står upp för 

jämställdhet, kvinnors rättigheter och allas lika värde. Denna organisering utgör således ett 

hinder för högerextremismen och är oerhört viktig i ett Europa som blir allt mer polariserat. I 

denna uppsats ämnar jag undersöka en del av denna feministiskt orienterade organisering, 

närmare bestämt den kampanj som förts av European Women's Lobby (EWL) veckorna innan 

valet till Europaparlamentet. Genom sin lobbyverksamhet
3
 eftersträvar de att påverka EU:s 

maktorgan i en mer jämställd riktning, synliggöra de brister som finns och täppa till hål i 

jämställdhetspolitiken, både på nationell och europeisk nivå; "beyond words - through 

action".
4
  

                                                 
1
 European Women's Lobby, 2014, Manifesto - Act now for her future, commit to gender equality!, (2014-06-

04): http://womenlobby.org/get-involved/ewl-campaigns-actions/elections-european-parliament-2014/manifesto-

act-now-for-her-future/?lang=en OBS! Hädanefter hänvisas endast till manifestets avsändare, utgivningsår samt 

rubrik. 
2
 Byström, Max, 2014, Nyvalda högerextrema i Europa, (2014-08-04): 

http://www.svd.se/nyheter/valet2014/nyvalda-hogerextrema-partier-i-europa_3603352.svd 

Björklund, Marianne, 2014, Högerextrema på frammarsch i EU, (2014-08-04:) 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/hogerextrema-pa-frammarsch-i-eu/ 
3
 Begreppet lobbying beskrivs utförligare i bakgrundskapitlet. 

4
 European Women's Lobby, 2014, Manifesto: Week -8 A comprehensive framework to achieve gender equality, 

(2014-06-04): http://womenlobby.org/get-involved/ewl-campaigns-actions/elections-european-parliament-

2014/ewl-manifesto-explained/?lang=en OBS! Hädanefter hänvisas endast till avsändare, utgivningsår samt 

rubrik för manifestets detaljbeskrivningar då de tillhör samma webbadress och är alla hämtade 4/6 2014.  



2 

 

   Ämnet är relevant på grund av det tunna forskningsfält som finns kring EWL, inte minst 

kring det färska material som ligger till grund för denna uppsats samt i ämnets aktualitet 

såsom feministisk organisering mot bakåtsträvande krafter. Som forskare har jag även ett 

personligt intresse i den kombination som går att finna här: jämställdhetsarbete och feminism 

i ett större Europapolitiskt perspektiv. Då jag ställer mig bakom den feministiska ideologin är 

jag medveten om den förförståelse som kan komma att påverka analysen av källmaterialet, 

detta är något jag kommer att vidareutveckla i uppsatsens metoddel. 

   Genom att tillämpa en kombination av hermeneutisk och narrativ metod samt en 

utgångspunkt i teorier kring genus, politisk organisering och backlash kommer uppsatsen 

följaktligen att tillföra nya pusselbitar i det pussel som utgör genusforskningen.   

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna uppsats ligger således i att försöka utröna vilka visioner och idéer som 

framförs inom EWL:s kampanj, Manifesto - Act now for her future, commit to gender 

equality!, inför valet till Europaparlamentet. Uppsatsen kommer att klargöra hur 

lobbyorganisationens påverkansarbete har sett ut under våren 2014 samt söka svar på hur de 

förhåller sig till de intressen som syftar till att hämma kvinnors rättigheter och jämställdhet 

inom den Europeiska Unionen. Ur detta ämnar jag försöka finna hur en större, samhällelig 

könsmaktsordning speglas i manifestet. Följande frågeställningar kommer att fungera som 

uppsatsens bas:  

 

 Vilka uppmaningar och krav ställs gentemot EU i det manifest som European 

Women's Lobby publicerat inför valet till Europaparlamentet 2014? Vilka ses som de 

största problemområdena? Hur ser visionerna och idéerna ut?  

 Hur speglas könsmaktsordningen i manifestet?  

 Hur förhåller sig materialet till de intressen som syftar till att hämma kvinnors 

rättigheter och jämställdhet inom EU? 
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MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

In view of the elections of May 2014, the European Women's Lobby, [...], calls on all Members 

of the European Parliament [...] to work towards making the following general and policy-

specific demands a reality.
5
  

 

Uppsatsens källmaterial består av EWL:s manifest Manifesto - Act now for her future, commit 

to gender equality! som utgör den kampanj som EWL fört under våren 2014, inför valet till 

Europaparlamentet. Manifestet har syftat till att belysa de viktigaste problemområdena inom 

EU:s jämställdhetspolitik med målet att föra fram krav och uppmaningar till förändring och 

förbättring inom detta politikområde. Som citatet ovan visar på, riktar sig manifestet till alla 

medlemmar i Europaparlamentet för att de krav som ställs i manifestet ska komma att 

omsättas i verkligheten. Manifestet består av en huvuddel, där alla krav finns sammanfogade 

och kort beskrivna i punktform; här presenteras tre allmänt övergripande och fem mer 

specificerade krav som vidare kommer att redogöras för i uppsatsens analysdel. Utöver 

huvuddelen följer åtta veckobrev, där ett efter ett har publicerats veckovis från den första april 

till och med 16 maj, veckan innan valet. I dessa veckobrev finns respektive kravområde som 

presenterats i manifestets huvuddel utvecklat, beskrivet och förklarat för att på ett tydligare 

sätt redogöra för EWL:s intressen. Då manifestet är framtaget och publicerat av den största 

lobbygruppen för kvinnors rättigheter och jämställdhet på EU-nivå, som dessutom finansieras 

direkt av EU-kommissionen, finner jag materialet tillförlitligt. Manifestet finns tillgängligt på 

EWL:s hemsida.
6
 

   Till en början var det även tänkt att kampanjmaterial från Sveriges Kvinnolobby (SKL) 

skulle analyseras för att tillföra ytterligare en dimension i påverkansarbetet inför valet till 

Europaparlamentet. Detta material innehöll en skriftlig granskning kring huruvida sittande 

och blivande europaparlamentariker från svenska partier står upp för jämställdhet. Jag 

närvarade även vid en fysisk utfrågning, anordnad av SKL på Europahuset i Stockholm den 

21 maj, vilken behandlade samma ämne som den skriftliga granskningen; hur svenska 

parlamentariker ställer sig inför jämställdhetspolitiken inom EU. Utöver detta har jag också 

haft kontinuerlig mailkontakt med SKL samt närvarat vid Nordiskt Forum, en konferens som 

anordnades i Malmö mellan den 12-15 juni, med främsta syfte att skapa debatt inom 

jämställdhetspolitiken. Då uppsatsens begränsade omfång inte tillät en analys även av detta 

material valde jag att avgränsa min undersökning till endast EWL:s manifest, jag uppfattar det 

                                                 
5
 EWL, 2014, Manifesto - Act now for her future, commit to gender equality! 

6
 Se litteraturförteckning. 
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vara tillräckligt för att finna representativa svar på de frågeställningar jag presenterat. 

Samtidigt fungerar den kunskap jag fått från det oanvända materialet som en viktig prägel i 

tolkningsarbetet av uppsatsens faktiska källmaterial, något som kommer att diskuteras i det 

avslutande kapitlet. 
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FORSKNINGSÖVERSIKT 

Som jag motiverat i uppsatsens inledning är forskningsläget kring European Women's Lobby 

något tunt. Således kommer detta kapitel att behandla publikationer som utforskat kvinnors 

särskilda organisering i politiska sammanhang, lobbyverksamheten inom EU samt Sofia 

Strids avhandling Gendered interests in the European Union som specifikt behandlar den 

lobbyorganisation som är aktuell för denna uppsats. 

   Sofia Strids doktorsavhandling Gendered Interests in the European Union från 2009 syftar 

till att undersöka kvinnors organisering inom den Europeiska Unionen, med största fokus på 

European Women's Lobby. Strid ställer frågan huruvida EU som institution innebär en möjlig 

plattform för kvinnor att få sina krav och intressen hörda. Avhandlingens huvudsakliga 

frågeställningar rör ämnen som hur och varför kvinnor organiserar sig på överstatlig nivå samt 

hur och varför EU är en institution som möjliggör respektive begränsar just denna kvinnliga 

organisering. Frågeställningarna grundar hon i jämställdhetspolitikens utveckling inom EU 

och med det också den politiska makt som EU har i att förändra och förbättra kvinnors 

möjligheter och rättigheter i samhället. Hon frågar sig varför organisationer som EWL 

engagerar sig i en institution som EU då hon menar att dess institutioner ofta är kritiserade för 

sin elitistiska, hierarkiska uppbyggnad samt otillräckliga åtgärder för att förbättra kvinnors 

situation i dess medlemsländer; varför försöker kvinnoorganisationer påverka ett överstatligt 

system som saknar tillräckligt demokratiskt understöd?
7
  

   Strid menar att utan intresseorganisationer som för fram feministiska krav, såsom EWL, 

skulle EU sakna tillräcklig kunskap och information om jämställdhetsfrågor.
8
 Hon styrker 

sina resultat med tidigare undersökningar där organisationer som fört fram kvinnors intressen 

har bidragit till en utveckling av jämställdheten inom EU och på så vis också gjort 

institutionen mer demokratisk, något som lett till ett förbättrat samarbete mellan just 

intresseorganisationerna och det etablerade politiska systemet; "The analysis shows how the 

establishment of women's organisation on EU level parallels the development of EU 

institutional arrangements".
9
 Med detta visar Strids avhandling att EU som institution ger en 

möjlighet för kvinnor att organisera sig och föra fram sina krav på ökad jämställdhet och att 

det i sin tur bidrar till ett mer öppet och demokratiskt politiskt organ som vidare medverkar 

till ytterligare intresseorganisering.
10

 EWL, som största lobbygrupp för kvinnliga intressen, 

                                                 
7
 Strid, Sofia, Gendered interests in the European Union, Örebro, 2009, s. 20. 

8
 Strid, 2009, s. 15f samt s. 30-34. 

9
 Strid, 2009, s. 130. 

10
 Strid, 2009, s. 131. 
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har i och med det försetts med en position som Strid kallar "gatekeeper of women's political 

interest in the EU system" vilket hon menar är något som både inkluderar och exkluderar 

intressen, då vissa krav ej kommer till tals.
11

 

   Maud Eduards, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, publicerade år 2002 

Förbjuden handling - om kvinnors organisering och feministisk teori, där hon undersöker just 

den ökade politiska organiseringen bland kvinnor och varför dess krav stöter på så pass 

kraftigt motstånd av den etablerade ordningen. Eduards menar att de politiska institutionernas 

uppbyggnad fungerar som motverkande kraft mot kvinnors särorganisering då där råder 

normer och regler för vilket utrymme just kvinnliga krav och intressen ges.
12

 Som avvikande 

ställer sig kvinnorna i motsats till normen, vilken innebär att politiken är manligt kodad och 

obenägen till förändring, följaktligen kämpar de kvinnliga intresseorganisationerna mot ett 

starkt grundat motstånd. Trots det, menar Eduards, är det ett motstånd som inte stoppar den 

kollektiva makten hos kvinnoorganisationerna; det finns fortfarande en stark tilltro till dess 

genomslagskraft.
13

 Dessa tankegångar, presenterade av Eduards, kommer att behandlas 

ytterligare i uppsatsen teorikapitel. 

   I likhet med det ämne som Eduards behandlar i Förbjuden handling, diskuterar statsvetarna 

Maria Wendt Höjer och Cecilia Åse i boken Politikens paradoxer, hur kvinnor exkluderas 

från det offentliga rummet; politiken och makten. Som jag kommer att utveckla i teorikapitlet 

resonerar Wendt Höjer och Åse kring det synonympar de benämner manlighet-politik, de 

menar att det rådande demokratiska systemet, både historiskt och samtida, är utformat och 

styrt av män och länge fungerade som en alltigenom manlig arena: 

 

I stort sett har debatten om demokrati pågått i århundraden utan att kvinnor har deltagit. Detta 

avspeglar sig i den politiska verkligheten. Det dröjde ända in på 1900-talet innan kvinnor fick 

rätt att rösta i vår del av världen.  

   Med sitt sexistiska förflutna är det inte så underligt att det demokratiska systemet än i dag både 

är utformat av män och styrt av män. Lagstiftningen fungerade länge i mäns intressen genom att 

utestänga kvinnor från fullvärdigt medborgarskap.
14

 

 

Trots att lagen idag avser att inkludera alla, oavsett kön, menar Wendt Höjer och Åse att 

samhället ändå inte är jämställt och att kvinnor är underrepresenterade inom politiken.
15

 De 

                                                 
11

 Strid, 2009, s. 257. 
12

 Eduards, Maud, Förbjuden handling - om kvinnors organisering och feministisk teori, Malmö,  2002 s. 9-11. 
13

 Eduards, 2002, s. 16, s. 26, s. 35 samt s. 129. 
14

 Wendt Höjer, Maria & Åse, Cecilia, Politikens paradoxer, Lund, 1999, s. 51. 
15

 Wendt Höjer & Åse, 1999, s. 21 samt s. 51f. 
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stödjer Eduards resultat och menar att kvinnor måste organisera sig separat för att kunna 

påverka och förändra det politiska systemet; "Först när kvinnor möter kvinnor i egna 

organisationer, på egna villkor, kan de formulera gemensamma erfarenheter av förtryck och 

gemensamma krav på förändringar av maktordningen".
16

 

    Thomas Persson och Karl-Oskar Lindgren, docent respektive forskare i statsvetenskap vid 

Uppsala Universitet, syftar i undersökningen Organiserade intressen i Europeiska Unionen 

att utröna ifall utomstående aktörer som utför lobbyverksamhet mot EU hämmar eller främjar 

den demokratiska effektiviteten inom unionen. Deras resultat visar på att det var först då det 

demokratiska underskottet ifrågasattes under 1990-talet som lobbyverksamheter och andra 

intressegrupper fick ett större anseende och ansågs fungera som en stärkande kraft i de 

demokratiska processerna inom EU. I likhet med Sofia Strid menar Persson och Lindgren 

dock att intresseorganisationernas tillgång till politiken även skapar en viss exkludering och 

ökad politisk ojämlikhet i och med att de större lobbygrupperna har mer makt än de mindre att 

påverka politiken.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Wendt Höjer & Åse, 1999, s. 47. 
17

 Persson, Thomas & Lindgren, Karl-Oskar, Organiserade intressen i den Europeiska Unionen, Stockholm, 

2011, s. 12, s. 26 samt s. 80. 
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TEORETISK RAM 

Att erkänna underordningens existens - inte dess berättigande - innebär däremot en möjlighet till 

aktivt motstånd, för förändring.
18

 

 

I förevarande kapitel följer en redogörelse för det teoretiska ramverk som kommer att 

tillämpas genom uppsatsens analysdel och vidare i den avslutande diskussionen och resultat. 

Anledningen till valet av ett flertal olika teoretiska idéer kommer sig av att det ger uppsatsens 

problemformuleringar, och följaktligen dess slutsatser, en vetenskaplig tyngd i förhållande till 

om endast en teori använts. För att tydliggöra dessa idéer och deras relevans för uppsatsens 

syfte framgår nedan ett antal underrubriker med tillhörande presentation av vardera teori. 

Dessa underrubriker kommer att följa ett slags pyramidliknande mönster där genusteori 

bygger den bas som sedan följs av idéer kring kvinnors organisering i den offentliga sfären. 

Slutligen symboliseras pyramidens topp av en redogörelse av backlashteori såsom presenterad 

av Susan Faludi. 

 

GENUS - DET KONSTRUERADE KÖNET 

Då uppsatsens frågeställning grundar sig i en fråga om genus och könsmaktsordning är det 

just där vi måste börja. Genusproblematiken går hand i hand med uppsatsens syfte; hade det 

inte varit för patriarkala samhällsmönster där kvinnor i allmänhet är underordnade män hade 

uppsatsens intentioner varit fullständigt ointressanta, om inte grundlösa. Ett användande av 

genusteori blir således nödvändigt för att kunna utröna de mönster som söks i källmaterialet.
19

 

   Sedan 1970-talet har den teoretiska debatten färgats av "kvinnoforskningen", den forskning 

som allt eftersom kom att tillämpa den försvenskade formen av engelskans ord gender, och 

således kom att bli det vi idag benämner genusforskning. Grunden i detta är kvinnans 

underordning, de patriarkala strukturerna där mannen är normgivande, som för 1970-talet inte 

var nya idéer men som i och med det ökade intresset fick allt större genomslag inom den 

akademiska forskningen.
20

 Genusforskning är ett område som under de senaste årtiondena 

exploderat och spänner idag runt ett stort antal forskningsfält. Detta resulterar i att det finns 

ett flertal teoretiska angreppssätt som kan tänkas vara relevanta för min undersökning. 

Avgränsningar måste dock göras någonstans och mitt val har först och främst hamnat på de 

tankar om genus som förts fram av Yvonne Hirdman och hennes resonemang kring 

                                                 
18

 Hirdman, Yvonne, Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier, Stockholm, 1992, s. 12f. 
19

 Hirdman, Yvonne, Genus – om det stabilas föränderliga former, Malmö, 2003, s. 26. 
20

 Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna, "Inledning”, i Carlsson Wetterberg, Christina & 

Jansdotter, Anna, (red.), Genushistoria, Studentlitteratur, 2004, s. 5f. 
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genussystemet. Detta val medför givetvis ett utelämnande av andra teoretiska aspekter och 

således exkluderas vissa möjliga resultat. Som jag kommer att redogöra för längre fram syftar 

denna uppsats dock inte till att finna definitiva svar, jag ställer mig således öppen för 

omtolkningar och anser mina avgränsningar vara fruktbara för uppsatsens 

problemformulering. 

  

GENUSSYSTEMET 

Uppfattningen om att kvinnan och mannen i grunden är olika interagerar med ojämlika 

möjligheter och rättigheter, ett rådande faktum i de moderna västerländska samhällena.
21

 

Samtidshistorikern och genusvetaren Yvonne Hirdman teoretiserar detta med hjälp av 

begreppet genussystemet och i det hon kallar för dess två bärande logiker: isärhållandets logik 

samt den manliga normens logik. Hirdman menar att det är en ordningsstruktur av kön, ett 

mönster som går att finna i alla samhällen och i alla sammanhang.
22

  

  

1. Isärhållandets logik. Med detta menas principen om att män och kvinnor bör hållas 

särskilda. Kvinnan har sin plats, mannen har sin plats och dess respektive domäner bör, ska 

eller kan inte överskridas av det motsatta könet.  

 

2. Den manliga normens logik. Här råder principen om att ”vad mannen gör/tänker/tycker är 

alltid bäst”. Det vill säga: mannen är normen, han är den överordnade människan i jämförelse 

med den underordnade kvinnan, som endast är kön. 

 

I boken Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier jämför Hirdman 

genussystemet med en våning, vars väggar och rum tydligt återspeglar de två logikerna. 

Våningen, som Hirdman målar upp, är en typisk paradvåning från tiden kring år 1900 och är 

således en symbol för samhället och dess patriarkala maktstrukturer. Precis som andra hus har 

Hirdmans sekelskiftesvåning ett antal rum, vilka är till för olika ändamål och aktiviteter. Här 

finns vad Hirdman kallar "paradrummen", de rum som är till för de officiella ändamålen, så 

som middagsbjudningar och samtal med gäster. Här finns också rökrummet, våningens 

hemligaste rum, som tillhör herrarna. Ju längre in vi vandrar i våningen finner vi de allt mer 

privata rummen, sovrummet och badrummet som endast är till för de huserande, det är här det 

                                                 
21

 Eduards,  2002, s. 42. 
22

 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, i Carlsson Wetterberg 

& Jansdotter (red.), 2004, s. 116. 
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äktenskapliga livet mellan mannen och hustrun utspelar sig. Till det privata hushållet hör även 

köket och genom den separata köksingången bär man varor, ved, tvätt och sådant som bör 

hållas ifrån de offentliga rummen. För att tydligt särskilja våningens privata del; sovrummet, 

badrummet och köket, från de rum som används då hushållet tar emot utomstående, har man 

låtit uppföra en lång serveringskorridor däremellan. 

   De avskiljande korridorerna utgör, tillsammans med våningens alla väggar, riktlinjer för vad 

varje enskilt rum är till för och att bryta sig igenom en vägg eller avlägsna en korridor är i 

princip omöjligt. ”Väggarna skapar en trygg känsla av hur saker och ting ska vara. De ger 

legitimitet åt det pågående livet: de står ju där! Det är ju så här!”
23

.  Hirdman menar att det är 

tydligt vilka rum som tillhör mannen respektive kvinnan; isärhållandets logik håller kvinnan 

kvar i köket, borta från mannens rökrum. Med hjälp av rummens väggar skiljs kvinnans gnäll 

och slammer från männens viktiga diskussioner och det är av yttersta vikt att det förblir så, 

våningens offentliga och privata rum bör inte blandas. Just de viktiga samtal som förs i 

herrummet har i allmänhet större betydelse än tallriksslamret i köket, den manliga normens 

logik blir här tydlig, vad männen gör är alltid bäst. 

   Våningen och dess väggar symboliserar alltså de osynliga murar i samhället som utgör det 

Hirdman kallar för genussystemet, hela tiden återskapas dess logiker om vad som är norm och 

vad som skall hållas var; formen föder tankarna. Isärhållandets logik fungerar genom att 

klassa arbeten som typiskt manliga eller typiskt kvinnliga, mannens plats är i offentliga 

sammanhang, i politiken, medan kvinnan hör till det privata, hushållet och de vårdande 

arbetena. Den manliga normens logik samspelar med detta genom att just manliga yrken i 

regel klassas som viktigare och således tilldelas högre lön och bättre förmåner; det är också 

enligt den manliga normens logik som män innehar fler höga poster än kvinnor. Den visar sig 

genom att ett typiskt kvinnoyrkes status höjs om fler män väljer att utbilda sig till det, tvärtom 

sjunker ett visst yrkes status ju fler kvinnor som innehar det.
24

  

   Hirdman utvecklar genussystemet med hjälp av begreppet genuskontrakt; ”som en kulturellt 

nedärvd, styrd överenskommelse av könens gemensamma sammandragande med åtskiljda 

förpliktelser, skyldigheter och rättigheter”.
25

 Hon menar att det finns ett osynligt kontrakt 

mellan olika genus, mellan man och kvinna, som upprätthåller var/vad/hur osv. kvinnan 

respektive mannen ”bör”. Kontraktet bevarar genussystemets logiker på olika nivåer i 

samhället: den kulturella överlagringens nivå, den abstrakta nivån och individnivån och dessa 

                                                 
23

 Hirdman, 1992, s. 228. 
24

 Hirdman, 1992, s. 227-229. 
25

 Hirdman, 2003, s. 84. 
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fungerar som riktlinjer för hur man och kvinna bör vara, allt efter samhällets normer och 

föreställningar inom de offentliga och privata rummen.
26

 Både genussystemet och 

genuskontraktet är strukturer som genomsyrar samhället på alla plan och när dessa barriärer 

överskrids skapas obalans och motstånd i det redan rådande. Med hjälp av dessa två teoretiska 

begrepp, dock med störst fokus på genussystemets två logiker, kommer en större förståelse att 

kunna ges till innehållet i källmaterialet då en spegelbild av vår samtids rådande 

könsmaktsordning utkristalliseras. 

 

POLITISK ORGANISERING 

Why do women and the women's movement organise and engage with a seemingly elitist and 

hierarchal political system such as the EU? Why do they engage with a political system 

criticised for its minute efforts and actions to reduce gender inequality; for reproducing the 

dominant ideology of the family and motherhood and for failing to recognise the interests of 

women with diverse employment patterns and caring responsibilities?
27

 

 

Hirdmans genussystem får stå som uppsatsens teoretiska bas och med utgångspunkt från detta 

bygger vi vidare teoripyramiden med en redogörelse kring politisk organisering, i synnerhet 

kvinnors politiska organisering. Som jag nämnt under rubriken Forskningsöversikt lyfter 

Maria Wendt Höjer och Cecilia Åse, i sin bok Politikens paradoxer, fram tesen att manlighet 

och politik utvecklats till att gå hand i hand, att manlighet och politik blivit varandras 

synonymer. I detta är mannen återigen norm, han är människa, medan den i politiken 

utomstående kvinnan är kön; Wendt Höjer och Åse menar här att relationen mellan makt och 

kön ignoreras vilket försvagar kvinnans möjligheter till att påverka politiken.
28

 Då kvinnan 

inte har samma tillgång till det offentliga rummet som mannen har måste hon organisera sig 

separat, utanför systemet, och på så sätt få större genomslagskraft.
29

 Något som Maud 

Eduards även ansluter sig till då hon talar om hur kvinnor organiserar sig i allt större 

omfattning då de ser en möjlighet till förbättring genom att förbinda sig i egna nätverk och 

organisationer. De kräver lika villkor, lika makt, lika lön, lika rättigheter.
30

  

   Dock inte utan problem; kvinnor som organiserar sig som just kvinnor och kräver ett jämlikt 

deltagande i politiken betraktas ofta som ett könsintresse, som kvinnofrågor, och således inte 

                                                 
26
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 Strid, 2009, s. 16. 
28

 Wendt Höjer & Åse, 1999, s. 7f. 
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30
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lika viktbärande som andra mer manligt kodade politiska områden.
31

 Bara titeln på Eduards 

bok säger mycket om vilka tankar hon för kring kvinnor och deras politiska organisering; i 

Förbjuden handling menar hon att kvinnors kollektiva handlande och särorganiserade krav 

alltid stött på ett starkt motstånd. Det är den rådande demokratiska ordningen, det vill säga 

patriarkatet (eller genussystemet), som står så ovilligt till att släppa ifrån sig makten och 

släppa in kvinnorna i de offentliga rummen. Då kvinnor handlar som en grupp i form av just 

kvinnor möts de av hinder i form av regler, normer och institutionella praktiker som stänger 

dörrar till de rum där de inte anses ha plats; den rådande demokratiska ordningen har således 

inte varit (och är heller inte) särskilt mottaglig för förändring.
32

  

   Eduards framhåller att den spänning som uppstår mellan kvinnors självorganisering och 

patriarkatet både är politisk och teoretisk. Hon menar att faktumet att kvinnor organiserar sig 

för att föra fram sina åsikter mot den könsstrukturella ordningen bevisar förekomsten av en 

könsmaktsordning - kvinnors politiska organisering är således både en konsekvens av och ett 

uppror mot de förhärskande strukturerna där regler och normsystem sätter käppar i hjulen.
33

 

Ett demokratiskt samhälle både möjliggör och försvårar den politiska organiseringen; "[...] 

kvinnors kollektiva handlande, om än oavsiktligt, pekar på grundläggande brister i 

demokratin"
34

.  

   I kvinnors politiska organisering, där European Women's Lobby gör sig hörd, finns alltså ett 

genomgående ledmotiv; där skapas en kollektiv makt och en stark tro till organisationens 

prestanda som grundar sig i den rådande könsmaktsordningen. I sin organisering river de 

följaktligen de föreställda logiker som talar om vad en kvinna bör ägna sig åt och vilken 

position i samhället hon bör ha.
35

 Just samverkan mellan kvinnors politiska organisering och 

det motstånd de stöter på ger uppsatsen ytterligare en teoretisk dimension då det fungerar som 

ett verktyg i att finna den underliggande könsmaktsordningen i källmaterialet.
36

 

 

 

 

 

                                                 
31
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35
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BACKLASH 

For every feminist movement there has been its antifeminist backlash.
37

 

 

Hirdman, Eduards och Wendt Höjer och Åse menar således att kvinnors utrymme i det 

offentliga rummet begränsas av samhällets strukturer, de väggar som stänger henne inne i de 

rum där mannen tycker att hon skall vara, det vill säga, utanför politikens rum. Kvinnors 

organisering i försök i att riva dessa samhälleliga väggar stöter på ett starkt motstånd från den 

etablerade ordningen. En tredje dimension av detta teoretiska ramverk blir följaktligen det 

som Susan Faludi kallar för backlash; det vill säga, varje feministisk framgång följs av ett 

antifeministiskt motstånd, ett bakslag. 

   I uppsatsens inledning motiverar jag varför vi idag upplever en backlash gentemot de 

grupper som vill främja kvinnors rättigheter och jämställdhet. I introduktionen till boken 

Theorizing backlash menar redaktörerna Anita M. Superson och Ann E. Cudd att det finns en 

uppfattning om att det är någorlunda jämställt i de västerländska samhällena; då kvinnor har 

tillgång till de flesta områden, såsom utbildning och högavlönade jobb har den feministiska 

kampen nått sitt mål. Superson och Cudd menar dock att målet, det vill säga jämställdhet 

mellan könen, är långt bortom räckhåll då varje feministisk våg utstått ett kraftigt motstånd 

som fördröjt dess stävanden.
38

 Det är ett motstånd mot feminismen men blir därigenom ett 

motstånd mot just kvinnor då dess syfte är att förmå kvinnan att inte bryta mot 

genuskontraktet och få dem att stanna i de rum där de hör hemma - på så sätt blir den 

feministiska rörelsen hämmad.
39

 

   I boken Backlash, understryker Susan Faludi att feministisk backlash inte är någonting nytt, 

för den delen inte heller ett sporadiskt, enstaka motstånd. Faludi menar att varje gång kvinnor 

organiserar sig i en gemensam feministisk kamp för ett jämställt samhälle och fler rättigheter, 

samt i någon mån uppnår fler förmåner, utvecklas även en motreaktion; en backlash.
40

 Faludi 

definierar feministisk backlash som ett svar på vad som uppfattas vara en feministisk 

framgång, det vill säga att kvinnor får tillgång till det som varit manligt kodade sfärer; att 

kvinnor hyser framgång vad gäller ekonomiska, politiska och sociala förmåner. Faludi menar 

att denna backlash bottnar i sexism, en motvilja i att frigöra kvinnan samt en rädsla för de 

                                                 
37

 E. Cudd, Ann, "Analyzing Backlash to Progressive Social Movements",  i M. Superson, Anita & E. Cudd, 

Ann, (red.), Theorizing backlash, Lanham, 2002, s. 12. 
38
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39

 M. Superson, Anita, "Welcome to the Boys' club", i M. Superson & E. Cudd (red.), 2002, s. 90. 
40
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feministiska tankegångarna. Då feministiska framgångar blir påtagliga står den feministiska 

backlashen i oppostition.  

 

These outbreaks are backlashes because they have always arisen in reaction to women's 

'progress', caused not simply by a bedrock of misogyny but by the specific efforts of 

contemporary women to improve their status, efforts that have been interpreted time and again 

by men - especially men grappling with real threats to their economic and social well-being on 

other fronts - as spelling their own masculine doom.
41 

 

De teoretiska tankegångarna kring backlash kommer att utgöra en mindre del i uppsatsens 

analysdel, främst är själva begreppet backlash centralt då det väl definierar motståndet mot 

kvinnors politiska organisering. För att på bästa sätt belysa de intentioner som framkommer i 

källmaterialet måste en motståndsaspekt läggas till. Det är motståndet som gör att kvinnor 

tvingas organisera sig som just Kvinnolobby och Women's Lobby, det är motståndet som gör 

att kvinnor ännu inte är i politikens offentliga rum på samma villkor som män. Att ha detta i 

åtanke inför uppsatsens kommande kapitel är nödvändigt för att fullt ut förstå dess syfte och 

relevans.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Faludi, 1991, s. xix. 



15 

 

METODOLOGISK ANSATS 

I likhet med uppsatsens teorikapitel kommer även den metodologiska ansatsen att presenteras 

i olika nivåer för att på så sätt ge undersökningen bredd och djup. Till att börja med redogörs 

för hermeneutiken och den hermeneutiska cirkeln, som således kommer att fungera som en 

bas inför analysen. Detta följs sedan av en presentation av den narrativa metoden som 

kommer verka för en än djupare förståelse av källmaterialet. 

 

DEN HERMENEUTISKA CIRKELN 

Den hermeneutiska processen liknas ofta vid en spiral som på sin väg dels söker nya delar, dels 

gräver sig djupare ner i förståelsen.
42

 

 

Grundmetoden som kommer att tillämpas i denna undersökning är följaktligen 

hermeneutiken, eller närmare bestämt den hermeneutiska cirkeln. Begreppet hermeneutik 

betyder i grund och botten ”tolkning” eller ”att tolka” vilket på ett adekvat sätt sammanfattar 

vad denna metodologiska stomme innebär: genom forskarens tolkning försöker man finna 

förståelse. I modern metodlära är praktiken en allmän tolkningsteori, applicerbar på allt ifrån 

arkitektur och konst till alla former av text. I denna undersökning kommer hermeneutiken 

främst att användas i egenskap av textanalys.  

   I boken Vetenskapsteoretiska grunder framhåller författaren Joakim Molander den tyske 

filosofen och teologen Friedrich Schleiermacher (1768-1834) som den moderna 

hermeneutikens grundare. Schleiermacher ville utveckla den klassiska hermeneutiken, från att 

vara brukbar av främst specialister inom metodlära, till ett mer allmänt fungerande redskap 

inom tolkningsmetod. På så vis skulle hermeneutiken vara ett verktyg för forskaren i att kunna 

leva sig in i det historiska sammanhang som texten komponerats, detta för att fullständigt 

kunna just tolka och vidare förstå den. Således menade Schleiermacher att hermeneutiken 

format ett sätt att se texten utifrån en större kontext; enligt honom skulle det då för forskaren 

innebära en bättre förståelse av en text än dess författare själv.
43

  

   Schleiermacher vidareutvecklade de hermeneutiska tankegångarna med introducerandet av 

begreppet den hermeneutiska cirkeln och med honom kom detta att få en grundläggande 

position inom praktiken, senare har det utvecklats av bland andra Hans-Georg Gadamer och 

Martin Heidegger. Jesper Gulddal och Martin Møller beskriver, i antologin Hermeneutik - en 
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antologi om forståelse, uttrycket hermeneutisk cirkel som så att helheten och delarna 

kompletteras; i en korrelation med varandra förstår man de båda. Schleiermacher jämför den 

hermeneutiska tolkningsprocessen med en pendel; genom att regelbundet växla studiet av 

helheten, det vill säga det historiska sammanhanget, med studiet av delarna, det vill säga 

texten, förmår forskaren att utröna den mest djupgående förståelsen. Denna process, den 

hermeneutiska cirkeln, benämns även som den hermeneutiska spiralen. Personligen tycker jag 

att liknelsen med pendeln går bättre ihop med idén om en tolkningsspiral än en cirkel, 

speciellt då Schleiermacher menar att hermeneutiken inte ger forskaren någon definitiv, 

objektiv slutsats utan att det hela tiden går att tolka ett material på andra och nya sätt; det går 

alltid att utföra en djupare undersökning, likt en spiral.
44

 Således är det av yttersta vikt att 

förstå källmaterialet som en produkt av dess samtid, parallellt med att förstå samtiden är en 

del av källmaterialet - delarna utifrån helheten och helheten utifrån delarna.
45

 

   Då syftet med uppsatsen är att försöka utröna de ideal och visioner som European Women's 

Lobby strävar efter i sin kampanj anser jag att den hermeneutiska cirkeln (spiralen) är bäst 

lämpad som tolkningsgrund av den text som källmaterialet består av. För att förmå finna 

resultat kommer jag att variera ett noggrant studerande av källmaterialet med kontextläsning, 

detta för att förhoppningsvis erhålla kunskap om den samtid som källmaterialet är tillkommet 

i och ur detta kunna tolka och förstå de idealistiska tankar som går att finna hos den studerade 

organisationen. Då jag som forskare färgas av min förförståelse samtidigt som källmaterialet 

är påverkat av samtidens kultur och språk är jag väl medveten om omöjligheten i att finna allt 

igenom objektiva slutsatser. Därtill vill jag återigen tydliggöra att uppsatsens frågeställningar 

aldrig sökt några slutgiltiga svar, utan syftar till att finna vilka ideal och visioner som lever 

inom den undersökta organisationen. Jag vill också ansluta mig till Gadamers tankar kring 

huruvida just våra fördomar och förmeningar är nödvändiga för förståelse och tolkning, då de 

fungerar som en slags utgångspunkt. Gadamer menade att allt kan tolkas om och om igen, det 

är en process utan slut och denna uppsats blir ett bidrag i denna tolkningsspiral.
46
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NARRATIV METOD 

För att fortsätta i de hermeneutiska tankebanorna om att tolkandet är oändligt finner vi genom 

den narrativa analysen en öppenhet gentemot ett flertal olika tolkningar, istället för att endast 

söka en "sann" tolkning. Sociologen Anna Johansson menar i boken Narrativ metod och teori 

att grunden i den narrativa analysen består i just tolkandet, inte med mål att finna en generell 

sanning utan istället många olika versioner av sanning. På så vis är den narrativa metoden 

starkt sammankopplat med hermeneutiken och i och med det fungerar de två metoderna som 

komplement till varandra, den ena höjer den andres reliabilitet och vice versa.
47

  

   Precis som metodens namn antyder handlar den narrativa analysen om att tolka berättelser. 

Johansson framhåller att det i likhet med bristen på en enda objektiv sanning, inte heller finns 

endast en definition av begreppet berättelse. Hon menar att i stort kan en berättelse förstås 

som en text, inte nödvändigtvis en text i form av nedskrivna bokstäver, utan som en väv av 

ord och meningar som uppkommit i ett speciellt socialt sammanhang, ur ett specifikt 

perspektiv, som alltid berättas för någon och av någon med ett bestämt syfte. Texten, eller 

berättelsen, ingår alltid i större sammanhang, den ingår alltid i en social och historisk 

kontext.
48

 Den narrativa analysen ger oss ett verktyg för att dekonstruera dessa berättelser och 

texter. Med ett avstamp i vad Michel Foucault kallar för de Stora berättelserna, det vill säga 

diskurserna som reglerar vad som får berättas, kan vi urskönja sociala och politiska mönster 

och mekanismer. Viktigt för denna undersökning är det mönster som hela den 

genusvetenskapliga tankegången vilar på och som enligt Johansson utgår från just de Stora 

berättelserna där maktförhållandena mellan den överlägsne mannen och den underlägsna 

kvinnan analyseras.
49

  

   Johansson understryker att det är genom berättandet som alla sociala relationer och 

identiteter skapas och återskapas vilket också betyder att de maktförhållanden som den 

feministiska forskningen visar på; också de reproduceras om och om igen. I och med att den 

rådande diskursen i västerländska samhällen berättar att den vite, heterosexuelle 

medelklassmannen är idealet bevaras och legitimeras maktrelationen mellan könen genom 

berättelser som upprätthåller diskursen. Vi måste dekonstruera berättelserna för att se igenom 

och påverka dess sociala kontext.
50

  

   Det källmaterial som är aktuellt för uppsatsen kan således ses som en berättelse och genom 

att sätta det i relation till de Stora berättelserna, det vill säga diskursen eller kontexten, kan vi 
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förstå dess mönster; källmaterialet får en mening i helheten. Vi kan utröna hur källmaterialets 

berättelser förhåller sig till sitt sociala och politiska sammanhang. Uppsatsens frågeställningar 

gör att ett genusperspektiv måste tillämpas och på så vis kommer ett tätt interagerande mellan 

uppsatsens teoretiska aspekter kring genus och denna metodologiska ansats att vara behövlig.  
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BAKGRUND 

I mitt nyttjande av den hermeneutiska metoden är det nödvändigt med en något omfattande 

bakgrundsteckning där de stora narrativen framträder. Detta kapitel kommer att disponeras i 

olika underrubriker för att skapa en överblick över den sociala och politiska kontext som 

källmaterialet är producerat i. Till att börja med, redogörs mycket kort för den Europeiska 

Unionens beslutsfattande och lagstiftande organ, samt hur denna process ser ut. Fokus 

kommer här att ligga på EU-kommissionen då den fungerar som närmaste institution för 

European Women's Lobby. Sedan skildras hur EU driver sitt arbete för jämställdhet och 

kvinnors rättigheter, hur kvinnors intresseorganisering har bedrivits samt hur situationen ser 

ut idag. Därefter presenteras kort innebörden i begreppet lobbying, då det är just vad 

European Women's Lobby bedriver. Till följd av detta behandlas hur organisationen European 

Women's Lobby är uppbyggd samt dess funktion, vilket slags arbete den för och deras 

historiska bakgrund.  

 

EU:S BESLUTS- OCH LAGSTIFTNINGSPROCESS 

Den Europeiska Unionen är unik i sitt slag i och med att det är en institution där dess 

överstatlighet interagerar med de nationella nivåerna; besluten som fattas i EU utgör en stor 

påverkan i politiken inom dess medlemsstater, samtidigt som nationella regeringar, 

parlamentariker, intressegrupper och medborgare medverkar i dess politiska utformning. I 

boken EU:s politiska system framhåller Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap vid 

Stockholms universitet, att den Europeiska Unionens politiska process ofta klassas som 

mycket komplicerad, vilket den också är om den redovisas ner till minsta detaljnivå. Tallberg 

förenklar processen genom att beskriva den i tre steg; politiska aktörer anför sina intressen, 

något som sätter igång arbetet inom EU:s olika institutioner vilket i sin tur leder till politiska 

beslut. De institutioner där det största arbetet ålagts vad gäller lagstiftningsprocessen är 

Europeiska kommissionen, Europaparlamentet samt Europeiska Unionens råd (ministerrådet) 

- där parlamentet och ministerrådet tillsammans har makten att besluta om de lagförslag som 

lagts fram av kommissionen.
51

  

   Kommissionen är den institution inom EU som håller en kontinuerlig konsultation med 

olika organisationer, kommittéer och stater för att föra fram de politiska intressen som dryftas, 

detta för att öka troligheten i att ett lagförslag blir antaget.
52

 Då kommissionen har så pass 
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stort inflytande i att påverka utvecklingen inom EU-samarbetet är den, för denna uppsats, det 

mest betydelsefulla politiska organet då många utav de lobbygrupper som organiserar sig 

inom EU-politiken främst vänder sig just till kommissionen för att föra fram sina intressen - 

däribland European Women's Lobby. Tallberg menar att det är kommissionens önskan att 

"[...] inhämta synpunkter från berörda intressenter som gjort lobbying till en betydande och 

ständigt växande verksamhet i Bryssel".
53

 

 

EU OCH JÄMSTÄLLDHETEN 

I sin doktorsavhandling Gendered interests in the European Union påpekar Sofia Strid att EU 

som institution verkar åt båda håll när det kommer till jämställdhetsarbete och att underlätta 

för kvinnor på den politiska arenan. Strid menar att EU både har potential att fungera som en 

plattform där kvinnor har möjlighet att organisera sig och föra fram sina intressen samtidigt 

som EU också har makt att inskränka och begränsa hur och i vilken utsträckning dessa 

kvinnors intressen förmedlas.
54

 Ända sedan bildandet av den Europeiska stål- och 

kolgemenskapen under efterkrigstiden har kvinnor organiserat sig för att föra fram sina 

politiska intressen på EU-nivå och på så sätt har denna supranationella institution varit en 

möjlighet för kvinnor att göra sig hörda. Ställt emot denna möjlighet för kvinnors politiska 

organisering finns det faktum att EU, liksom andra politiska institutioner, är uppbyggd i en 

patriarkal samtid och således präglat av synonymparet manlighet-politik (som Maria Wendt 

Höjer och Åse diskuterar och som finns återgivet under rubrikerna Forskningsöversikt samt 

Teoretiskt ramverk) och ett svårpåverkat historiskt normsystem som innebär att kvinnors 

intressen inte är lika mycket värda som de manligt kodade politiska frågorna.
55

  

   En stor del av de jämställdhetsdirektiv som lagts fram inom EU är resultat av de krav som 

olika kvinnoorganisationer fört fram för ett mer jämställt samhälle.
56

 Under 1970-talet, då den 

politiska organiseringen bland kvinnor var intensiv, upplevde också den Europeiska Unionen 

en utveckling vad gäller jämställdhetsfrågor och dess prioritet.
57

 I dagens Europeiska Union 

finns jämställdhetsmål som i stort innebär att jämställdhetsaspekten ska vara en del av all 

EU:s politik samt att jämställdheten ska främjas med långsiktiga åtgärder och strategiskt 

arbete.  Den så kallade Strategin för jämställdhet mellan kvinnor män är ett arbetsprogram 

utformat genom kommissionen för perioden 2010-2015. Strategin innebär att kommissionen 
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skall arbeta för främjandet av kvinnors rättigheter på områden som samma möjlighet till 

ekonomiskt oberoende för kvinnor och män, ett slut på det könsbaserade våldet, lika lön för 

lika arbete, jämställdhet i beslutsfattandet samt även verka för ett mer jämställt samhälle 

också utanför EU:s gränser.
58

  

   Trots dessa mål och visioner går det faktiska arbetet långsamt och EU, både som institution 

och som summa av sina medlemsländer, är långt ifrån jämställt. I april detta år publicerade 

kommissionen sin årliga jämställdhetsrapport där 2013 års utveckling beträffande Strategin 

för jämställdhet mellan kvinnor män behandlas. Där konstateras att förbättringar uppnåtts, 

klyftor mellan könen har minskat, men så har inte skett i tillräckligt god takt eller på alla 

områden. Siffror som redovisas i rapporten rör bland annat anställningsgraden där 63% av alla 

arbetsföra kvinnor respektive 75% av alla arbetsföra män har en anställning; den ekonomiska 

krisen lyfts fram som orsak till varför läget inte är bättre för kvinnorna, då många tvingades ut 

ur arbete och in i hemmet, vilket vidgade gapet mellan könen inom detta område. Rapporten 

innehåller även långt ifrån positiva siffror som visar på att en av tre kvinnor inom EU någon 

gång har varit utsatt för fysiskt och/eller sexuellt våld, en kvinna av tjugo har blivit våldtagen. 

   I den takt som EU arbetar för att främja jämställdheten idag kommer det att dröja 30 år 

innan målet om 75% anställningsgrad också gäller för kvinnor och över 70 år innan män och 

kvinnor har lika lön för lika arbete; ett bestämt slut på det könsbaserade våldet nämns inte ens. 

Som respons på de siffror som jämställdhetsrapporten visar efter 2013 års granskning 

redovisas ytterligare ett antal åtgärder som antagits av EU, bland annat ökade insatser för att 

minska lönegapet mellan kvinnor och män samt finansiering av projekt för att öka 

medvetenheten om mäns våld mot kvinnor.
59

 

   Hur EU:s jämställdhetspolitik påverkar de enskilda medlemsländerna är svårt att säga då det 

handlar om en samverkande politik mellan överstatlig och nationell nivå, därtill finns inte 

utrymme till en sådan kartläggning här. Enligt Sofia Strid besitter EU ett stort inflytande på 

sina medlemsländer vad gäller jämställdhetspolitiken och exemplifierar med hur pass 

påverkat Sverige är. Strid framhåller att Sverige uppfattas som det ledande medlemslandet i 

frågor som handlar om jämställdhet, dels för att det här infördes ett lika lön för lika arbete-

direktiv redan fyra år efter det att EU införde sitt (1975), trots att Sverige inte gick med i 

unionen förrän 1994. Dock, menar Strid,  kan samma exempel fungera åt motsatt håll, det vill 
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säga att EU fungerade som en utomstående pådrivande motor för just införandet av 

likalöndirektivet i Sverige.
60

  

 

LOBBYING 

Att den Europeiska Unionen brister i sin demokratiska legitimitet är en utbredd uppfattning; 

EU möts ofta av kritik såsom att det saknas transparens och tillgänglighet i dess politiska 

processer.
61

 De komplicerade lagstiftnings- och beslutandeprocesserna tillsammans med 

svårigheterna att samordna 28 medlemsländers intressen begränsar den Europeiska Unionens 

kapacitet och hindrar den från att vara ett fullt effektivt politiskt system.
62

 På grund av detta 

blir EU beroende av vad Stefan Lorentzon, i sin bok EU paradoxens hemlighet, betecknar 

"extern" hjälp; ett EU utan utomstående aktörer skulle, menar Lorentzon, innebära ett EU där 

beslutskraftheten brister. "[...] det ligger i EU:s eget intresse att bjuda in representanter för 

kapitalet och särintressen i beslutsprocessen för att fatta långsiktigt kvalitativa riktiga 

beslut"
63

, framhåller Lorentzon och påpekar att det externa påverkansarbetet är en del i EU-

institutionernas vardag, de som kommer att påverkas av de beslut som fattas inom EU 

involveras också i beslutsprocessen.
64

 Denna "externa" hjälp omfattas i många fall av de 

påverkans- och intresseorganisationer som med ett annat ord benämns lobbyverksamheter. I 

boken Lobbymakt i EU beskriver journalisten Olle Nygårds tillsammans med Minal Parekh 

Nygårds lobbying "i klartext: Det handlar om näringsliv, organisationer och enskilda 

människor som genom direktkontakt med politiker och dess medarbetare arbetar för att få in 

'sina' lagar i samhället."
65

 

   Liksom Lorentzon menar också Sofia Strid att dessa lobbyverksamheter är väl etablerade i 

Bryssel och att det inte bara är nödvändigt för en produktiv beslutprocess utan att 

intresseorganisationerna även stöds och uppmuntras av EU-institutionerna. I och med 

Europeiska enhetsakten som trädde i kraft 1987 och syftade till att just effektivisera 

beslutandeprocessen inom EU kom också antalet lobbygrupper att öka under det kommande 

decenniet, således också dess betydelse. Nygårds och Parekh Nygårds presenterar siffror från 

en studie med syfte att åskådliggöra vikten av lobbyisterna i Bryssel; mellan 15 000 och 30 

000 personer arbetar för att påverka EU:s politik, det är osäkra siffror men visar trots det på 
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en väldig verksamhet.
66

 Lobbygrupperna bidrar med information och expertis; de kan i många 

fall sägas bygga grunden till de lagförslag som framledes presenteras av kommissionen.
67

 

    

EUROPEAN WOMEN'S LOBBY 

European Women's Lobby fungerar sedan 1990 som en paraplyorganisation för mer än 2500 

medlemsorganisationer runt om i Europa, däribland Sveriges Kvinnolobby. EWL arbetar för 

att lyfta fram och främja jämställdheten mellan kvinnor och män i all EU:s politik, med 

speciellt fokus på kvinnors inkludering i beslutsprocesser samt motverkandet av 

diskriminering och våld mot kvinnor. EWL är inte den enda kvinnoorganisationen som verkar 

genom lobbying på EU-nivå men det är den största, också förmodligen den mest 

inflytelserika. Organisationen finansieras av Europeiska kommissionen och fungerar som en 

formell, överstatlig och institutionaliserad lobbygrupp med grundmålen att samordna olika 

kvinnoorganisationer på nationell och europeisk nivå i att gemensamt jobba för kvinnors 

rättigheter. European Women's Lobby bedriver påverkningsarbete genom kampanjer, såsom 

det manifest som utgör uppsatsens källmaterial, men också genom att framställa rapporter och 

uttalanden där de framhäver problemområden och krav för att genomföra sina intressen.
68

 

Sofia Strid framhäver att EWL undviker begreppet feminism i deras lobbyverksamhet, vilket 

är ett intressant faktum då jag tycker att organisationens arbete ändå kan sägas vila på 

feministiska tankegrunder i och med att de eftersträvar kvinnors fulla rättigheter samt ett mer 

jämställt samhälle med kvinnors särorganiserade intressen som medel.
69
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"ACT NOW FOR HER FUTURE, COMMIT TO GENDER 

EQUALITY!"70  

TOLKNING AV MATERIALET 

Citatet ovan utgör huvudrubriken i det manifest som publicerades av European Women's 

Lobby den första april 2014, det sammanfattar väl det påtryckningsarbete som EWL för: de 

uppmanar oss att ta ställning i kampen för jämställdhet, för kvinnans framtid. EWL:s manifest 

grundar sig i den otillräckliga jämställdhetspolitik som förs av EU-institutionerna, hade det 

varit jämställt hade inga fler krav behövt ställas. Manifestet är således en produkt av sin 

samtid, en berättelse sprungen ur de Stora berättelserna som präglas av det politiska klimatet: 

det faktum att EU som institution och dess medlemsländer ej är jämställt som således bevisar 

en existerande könsmaktsordning där mannen står som norm. EWL menar att jämställdheten 

är en grundsten i den demokratiska ordningen, jämställdheten behövs för att kunna skapa ett 

samhälle med social rättvisa där mänskliga rättigheter går i första hand. Därför, framhåller 

manifestet, bör EU och dess medlemsländer aktivt prioritera arbetet med att uppnå 

jämställdhet mellan kvinnor och män. EWL finner detta vara EU:s skyldighet just då de också 

har makt att förändra villkoren för Europas kvinnor: "now and in the future".
71

 

   Som jag nämnt i inledningens materialbeskrivning lyfter EWL fram åtta olika kravområden, 

varav tre är mer allmänt övergripande krav:  

 

- Ett vittomspännande ramverk för att uppfylla jämställdhet mellan könen 

- En hållbar budget för jämställdhet 

- Tillförlitlig EU-politik för jämställdhet mellan könen på internationell nivå 

 

De resterande fem kraven syftar till mer specifika områden: 

 

- Kvinnors ekonomiska självständighet 

- Jämlikhet i demokratin 

- Ett omvårdande samhälle 

- Ett Europa fritt från våld mot kvinnor 

- Jämställd mångfald 
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Vidare i uppsatsens tolkning av källmaterialet kommer både den sammanfattande huvuddelen 

och de åtta utförligare förklaringarna att analyseras i kronologisk ordning med början i 

manifestets helhet och därefter kontinuerligt i hur kravområdena presenterats vecka för vecka 

med start åtta veckor innan valet till Europaparlamentet. Vardera underrubrik kommer att 

referera till de teman jag presenterat ovan. Inför analysen av källmaterialet redogörs här, för 

tydlighetens skull, återigen för uppsatsens frågeställning: 

 

 Vilka uppmaningar och krav ställs gentemot EU i det manifest som European 

Women's Lobby publicerat inför valet till Europaparlamentet 2014? Vilka ses som de 

största problemområdena? Hur ser visionerna och idéerna ut?  

 Hur speglas könsmaktsordningen i manifestet?  

 Hur förhåller sig materialet till de intressen som syftar till att hämma kvinnors 

rättigheter och jämställdhet inom EU? 

 

JÄMSTÄLLDHET - FÖR KVINNORS FRAMTID 

Genom hela manifestet, både i den sammanfattande huvuddelen och i de åtta utförligare 

förklaringarna, återkommer EWL med konstaterandet att de utgör den största organiserade 

sammanslutningen för kvinnors intressen inom EU: 

 

The manifesto 'Act now for her future, commit to gender equality!' comprises the main demands 

of the European Women's Lobby, the largest umbrella organisation of women's associations in 

the EU.
72

 

 

Att varje del inleds och avslutas med ett yttrande som citatet ovan kan tolkas som att deras 

storlek och etablering inom EU:s lobbynätverk styrker dess uttalandens legitimitet och 

genomslagskraft. De fastslår redan i första stycket att de har ett stort stöd bakom sig i de krav 

de ställer på de faktiska, politiska resultaten. Precis som Strid visar i sin forskning, fungerar 

EWL som en "gatekeeper" vad gäller arbetet för kvinnors rättigheter och jämställdhet inom 

EU.
73

 Utifrån Eduards, Wendt Höjers och Åses teorier om politisk organisering kan vi här dra 

paralleller till deras tankar kring huruvida kvinnor som organiserar sig kollektivt får en stor 

genomslagskraft i det att deras intressen vilar på konsensus; genom att förena sig i separata 

                                                 
72

 EWL, 2014, Manifesto - Act now for her future, commit to gender equality! 
73

 Strid, 2009, s. 257. 



26 

 

nätverk finns en större kraft i viljan att förändra.
74

 Att EWL upprepade gånger hänvisar till det 

faktum att de är den största paraplyorganisationen för kvinnors intressen inom EU menar jag 

visar på en förklaring till varför dess påverkansarbete är av nödvändighet. Samtidigt som de 

uppmanar makthavarna att verkligen ta till sig de krav som EWL ställer; "The European 

Parliament (EP) has the power and responsibility to create meaningful change towards 

equality for all [...]." Således finner vi en möjlighet till EWL:s påverkan, deras storlek gör att 

deras krav och uppmaningar är effektiva, vilket utmanar patriarkatet och den rådande 

könsmaktsordningen. Samtidigt visar också just manifestet på att det politiska system som EU 

är uppbyggt på fortfarande är resistent mot förändring.
75

 Eduards  menar att "[...] kvinnors 

kollektiva handlande, om än oavsiktligt, pekar på grundläggande brister i demokratin."
76

 Hade 

det varit jämställt hade som sagt inte krav på förändring behövt ställas, återigen kan vi koppla 

källmaterialet till den större kontexten som en konsekvens av dess politiska samtid. 

 

ÖVERGRIPANDE RAMVERK FÖR JÄMSTÄLLDHET 

Den första av de åtta detaljbeskrivningarna av manifestet publicerades, liksom 

sammanfattningsdelen, den första april 2014 och innehåller en uppmaning till EU-

kommissionen att upprätta en ny jämställdhetsstrategi för perioden 2015-2020. Detta som en 

påbyggnad och utveckling av de mål som kommissionen redan arbetar för under 2010-2015 

(som finns beskrivet i bakgrundskapitlet). EWL kräver ett vittomspännande ramverk för att 

uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor inom områden som likabehandling oavsett kön, 

vilket inkluderar lika lönesättning samt ett slut på sexuella trakasserier och diskriminering 

inom tjänstesektorn. I detaljbeskrivningen menar EWL att EU redan har de verktyg som 

behövs för att skydda våldsutsatta kvinnor samt att kontinuerliga diskussioner förs inom EU:s 

institutioner för att understödja kvinnors deltagande inom politiken. Dock, framhåller EWL, 

saknas faktiska åtgärder hos medlemsstaterna för att full jämställdhet skall uppnås på alla 

områden: "This is why the EWL calls for the strengthening and the implementation of the EU 

legal framework on gender equality"
77

. EWL framhåller således att en ny jämställdhetsstrategi 

för den kommande femårsperioden skulle innebära ett större fokus och ett mer målinriktat 

arbete i att framställa jämställdhetsaspekten som en av EU:s kärnfrågor. Jämställdhetsfrågorna 

måste integreras som en huvudfråga inom all EU:s politik.  
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   Här pekar EWL på det motstånd som dessa frågor stöter på då de dryftas inom EU:s 

institutioner, de framhåller att det utskott inom Europaparlamentet som arbetar för dessa 

frågor (FEMM
78

) konstant ifrågasätts av grupper som vill försvaga kvinnors rättigheter: 

 

The European Parliament (EP) plays a key role in supporting women's rights and gender equality 

in the EP. However, the Women's Rights and Gender Equality Committee (FEMM) of the EP is 

regularly under attacks, some political groups lobbying for its end or for the dilution of women's 

rights into a broader framework of equality for all.
79

 

 

Återigen ser vi en koppling till Eduards, Wendt Höjer och Åse som menar på att kvinnors 

särorganisering genom historien och i samtiden alltid stött på ett starkt motstånd från de som 

vill upprätthålla den rådande maktordningen.
80

 En maktordning som understöds av Hirdmans 

genussystem och särskilt isärhållandets logik; kvinnan bör hålla sig utanför mannens domän, 

det vill säga politiken. Detta visar sig i citatet ovan då EWL refererar till grupper som ständigt 

försöker motverka arbetet för kvinnors rättigheter, som utgör en del av den feministiska 

backlashen och som blundar för det faktum att kvinnor är underrepresenterade i EU:s alla 

institutioner och därför inte ser nödvändigheten i en kommitté som exempelvis FEMM. I 

slutet av den första detaljbeskrivningen uppmanar EWL också till ett införande av en EU-

koordinator inom kvinnors rättigheter och jämställdhet då de menar att en sådan befattning 

skulle stärka och säkra ett fortsatt arbete inom dessa frågor; kvinnorna ska in i politiken, de 

ska krossa de väggar som omsluter männens hemliga rum:
81

 

 

Finally, a genuine political will to realise equality between women and men must materialize 

with the appointment of an EU Coordinator on Women's Rights and Gender Equality. The EWL 

truly believes that such post is crucial for the credibility of the EU and for a coordinated 

comprehensive action. [...] The EWL believes that the appointment of such Coordinator would 

be the political sign that the EU is ready to commit to gender equality, beyond words, but 

through action.
82
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EN HÅLLBAR BUDGET FÖR JÄMSTÄLLDHET 

Manifestets andra detaljbeskrivning, som således publicerades sju veckor innan valet till 

Europaparlamentet, behandlar hur jämställdhetsarbetet inom EU bör finansieras. "Budgets 

mirror political priorities" konstateras och motiveras med att inte tillräckligt med resurser 

läggs på jämställdhetsfrågorna inom EU, att detta är en anledning till att politiken inte kommit 

tillräckligt långt. Uttrycket "budgets mirrors political priorities" hänvisar tydligt till 

korrelationen mellan manifestets tillkomst och dess politiska kontext; det är framställt med 

syfte att påverka dagens politiska klimat, ett politiskt klimat som å andra sidan framkallat ett 

behov av ett sådant manifest.  

   EWL uppmanar följaktligen till framtagandet av en budget som säkrar ett långsiktigt arbete 

för att nå de mål som de hoppas upprättas i den eventuella jämställdhetsstrategin för 2015-

2020. Den ekonomiska krisen ses här som en fara för jämställdhetspolitikens finansiering då 

åtstramningar redan gjorts mot organisationer och ramverk som verkar för dessa frågor. I 

kölvattnet av finanskrisen har kvinnor påverkats mest, då de i allmänhet tjänar mindre än män 

och samtidigt innehar fler arbeten inom den offentliga sektorn, den sektor där nedskärningar 

gjorts först och mest. EWL ser här ett hot mot jämställdheten då de ekonomiska åtgärder som 

gjorts tyder på samma sak som både Hirdman, Wendt Höjer och Åse redovisar; de 

traditionellt kvinnliga intresseområdena tillskrivs inte lika stor betydelse, och således inte lika 

stor budget, som de typiskt manligt dominerade frågorna.
83

 Den ekonomiska krisen har 

inneburit en backlash för den feministiska kampen: 

 

The EU funding for programmes, policies and actions to improve gender equality and women's 

rights is particularly vital in times when the European governments are tackling the crisis 

through unprecedented cuts in public spending, which have fallen heavily on public services and 

social benefits. In the long term, such policies will result in silencing women's voices at a time 

when they are most needed to be heard.
84  

 

ETT EUROPA FRITT FRÅN VÅLD MOT KVINNOR 

Sex veckor innan valet till Europaparlamentet kräver EWL ett Europa fritt från våld mot 

kvinnor. Här hänvisar de till EU:s jämställdhetsrapport som visar att var tredje kvinna har 

blivit utsatt för fysiskt och/eller sexuellt våld innan 15 års ålder, en av fem kvinnor har utsatts 

för stalking, varannan kvinna har upplevt någon form av sexuella trakasserier. Mot bakgrund 
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av dessa fakta menar de att situationen är akut och uppmanar därför EU att införa "a European 

Year to End Violence against women and girls" och menar att EU, på så vis, skulle uppvisa 

ett ledande exempel i kampen mot dessa brott. EWL menar att införandet av ett sådant år 

skulle öppna upp debatten på internationell till lokal nivå kring detta problem: 

 

By establishing a European Year to end violence against women and girls, the EU would play a 

leading role in raising awareness on violence against women, and at the same time propose 

concrete measures to act against the perpetuation of violence against women.
85

 

 

I manifestet visas oro inför det faktum att EU saknar en bindande lagstiftning mot våld mot 

kvinnor och kräver således en strategi i att få våldet att upphöra. Följaktligen efterlyses en 

sådan plan där förebyggande åtgärder, ett skydd för våldsutsatta kvinnor samt faktiska 

påföljder för gärningsmannen uppmuntras. EU måste komma med en definitiv tidsram för att 

på mest effektiva sätt kunna motverka våldet, att endast utarbeta en strategi räcker inte, EWL 

kräver även en handlingsplan; "defining the concrete actions to be taken, its objectives, the 

expected results and a clear timeline".
86

 Återigen ser vi ett sammanhang där kvinnors utsatthet 

inte prioriteras tillräckligt av en politisk institution. Trots att våld mot kvinnor är ett så pass 

omfattande problem som EU:s jämställdhetsrapport redogör, åtgärdas det inte i den skala som 

är nödvändigt.   

    

EN JÄMLIK DEMOKRATI 

Only 35% of members of European Parliament and just 24% of members of national parliaments 

are women. And only three out of 14 European Parliament Vice Presidents are women.
87

  

 

Fem veckor innan valet till Europaparlamentet publicerade EWL sin fjärde detaljbeskrivning 

vilken kräver jämlik representation av kvinnor och män på beslutsfattande positioner på alla 

nivåer inom EU:s institutioner. Här visar sig det klassiska synonymparet manlighet-politik 

som allra tydligast då de faktiska siffrorna i citatet ovan demonstrerar hur kvinnor inte alls har 

samma tillgång till den politiska arenan som män. Inom politiken är mannen norm, kvinnan 

står som alltid lite utanför och just detta synsätt återskapar de rum och väggar som alltid 
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funnits; ”Väggarna skapar en trygg känsla av hur saker och ting ska vara. De ger legitimitet åt 

det pågående livet: de står ju där! Det är ju så här!” menar Hirdman.
88

  

   EWL menar att det ojämställda tillstånd som råder inom både EU:s institutioner och i 

medlemsstaternas nationella parlament fungerar som en spegelbild av hela samhället; finns 

inga kvinnor i beslutsfattande positioner minskar också chansen att deras intressen gör sig 

hörda och därmed förverkligade:  

 

Therefore, the European Women's Lobby calls for parity democracy where the whole of the 

society is mirrored and the demands and needs of all European citizens, women and men, are 

taken into consideration when decisions are taken on their behalf.
89

  

 

Vidare framhåller de att kvinnor inte bara bör finnas representerade inom organ som 

behandlar traditionellt kvinnliga intressen, såsom mäns våld mot kvinnor och kvinnors fulla 

rättigheter, utan att en kvotering måste ske på alla plan eftersom kvinnor, liksom män, 

påverkas av all politik:  

 

Women are not a minority, but represent the majority of the European society. Therefore, 

women must be represented in all portfolios of the decision-making positions in the European 

Parliament. There is no 'typical' portfolio for women as all decisions taken on EU level are 

affecting women, too. Gender can only be mainstreamed when women have a say and are 

involved at all levels of decision-making.
90

 

 

EWL menar att det förslag om kvotering till bolagsstyrelser som godkändes av EU-

parlamentet i december förra året måste tillämpas i praktiken och, även om detta inte är nog, 

är det en viktig åtgärd i fortgåendet av jämställdhetsarbetet inom EU. Återigen visar detta på 

hur mannen står som norm i de offentliga rummen, för att lyckas förändra den rådande 

ordningen i en mer  jämställd riktning och släppa in även kvinnorna, är det tvunget att 

lagstiftas om en jämlik representation av könen. Här visar manifestet att det är nödvändigt 

med ett lagbindande kontrakt, alltså kvotering, för att genuskontraktet skall kunna brytas upp.  

Hirdmans genussystem skulle lika väl kunna liknas med en paradvåning från sekelskiftet som 

med den Europeiska Unionens institutioner. 
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KVINNORS EKONOMISKA SJÄLVSTÄNDIGHET 

Med fyra veckor kvar till Europaparlamentsvalet fortsätter EWL att basera sina krav på 

kommissionens jämställdhetsrapport från 2013. De hänvisar till de siffror som visar att 

kvinnor inom EU:s medlemsstater i genomsnitt tjänar 16% mindre än män och att detta 

följaktligen påverkar kvinnors självständighet. Faktumet att det i denna takt kommer att ta 70 

år innan kvinnor och män tjänar lika mycket för lika arbete beskrivs av EWL som "persistent 

gender gaps in pay" vilket indikerar på den motvillighet som finns i de rådande politiska 

systemen att förändras. Väggarna står återigen fast avskiljande. Hirdmans isärhållande logik 

gör sig tydlig då manifestet beskriver hur traditionella könsstereotyper om och om igen 

återskapar kvinnans betydligt större ansvarstagande för hem och hushåll samt hur detta 

påverkar det faktum att en väsentligt större andel kvinnor än män har deltidstjänster. 

Kvinnornas plats är fortfarande först och främst i den privata sfären, mannen tillhör det 

offentliga.
91

 Genom manifestet går således att urskönja sociala och politiska mönster där 

maktförhållandena mellan man och kvinna är tydliga, könsmaktsordningen visar på en stor 

svaghet i det rådande politiska systemet.
92

 

   Således kräver EWL fler och effektivare åtgärder för att minska klyftan mellan kvinnors och 

mäns löner, ett skyddsnät för gravida kvinnor samt ett ingripande i vad de kallar "the 

feminisation of poverty". Som nämnts tidigare har den ekonomiska krisen inneburit stora 

nedskärningar inom den offentliga sektorn, den sektor där många yrken länge klassificerats 

som typiskt kvinnliga och där deltidstjänsterna utgjort en betydande del. Dessa nedskärningar 

har således drabbat just kvinnorna hårt och det är detta EWL menar med fenomenet 

feminiseringen av fattigdom; 

  

The EU Member States are tackling the economic crisis with austerity measures and drastic cuts 

in public spending, affecting negatively gender equality since women rely more on the public 

sector as employees and beneficiaries of public services. Yet, while women are remaining in the 

labour market, it comes at a high cost as they are considered as 'second earners' in dual earner 

households, which impede upon their own economic independence and maintain them in a 

dependency status.
93
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OMSORG I SAMHÄLLET 

I linje med kvinnors överrepresentation inom den offentliga sektorn och således inom arbeten 

såsom omsorg och sjukvård och de nedskärningar som gjorts sedan finanskrisen drabbade 

västvärlden fortsätter manifestet med temat "a caring society": 

 

Care policies and the provision of care services are intrinsically related to the achievement of 

equality between women and men. The lack of affordable, accessible and high quality care 

services in most European Union countries and the fact that care work is not equally shared 

between women and men have a direct negative impact on women's ability to participate in all 

aspects of social, economic, cultural and political life.
94

 

 

Även om en kvinna har ett heltidsarbete väntas hon ändå vara den som tar det största ansvaret 

för barn och hushåll, ett arbete som är oavlönat och tar otroligt mycket tid, något som riskerar 

att påverka hennes professionella arbete. Då kvinnor har ansvar för en övervägande del av 

hushållsarbetet inom EU:s medlemsländer innebär det ofta att hon får deltidstjänster och 

tidsbegränsade kontrakt, vilket i längden innebär en sämre möjlighet till karriär och lägre lön 

än män - något som således påverkar jämställdheten. Manifestet redovisar siffror från 2010 

som pekar på att kvinnor i genomsnitt spenderade 26 timmar i veckan på hushålls- och 

barnomsorg, jämfört med männens nio timmar. EWL anser att ett sätt att undvika denna 

dubbla arbetsbörda och ojämlika lönesättning är att förändra: "the gender division of work, 

leading to an equal sharing of caring tasks between women and men."
95

 Detta med bland 

annat åtgärder för att få män att ta ut fler månader utav föräldraledighet (här nämns Sverige 

som ett föregångsland) samt att investera i en fungerande vård- och omsorgspolitik med en 

utbyggd sektor inom äldrevård och daghem. Detta skulle hjälpa fler kvinnor till högre 

ekonomisk självständighet då mycket av det arbete som förväntas utföras i hemmet skulle 

avlastas på offentliga arbetsplatser.  

   Återigen ser vi genussystemet och dess väggar som fortfarande står där de alltid har stått; 

trots att rummen inte är lika avskilda idag som i sekelskiftets våning finns där ändå en utbredd 

uppfattning om att kvinnan skall sköta hushållsarbetet. Trots att kvinnan fått tillträde till 

mannens offentliga rum bör hon ändå hålla sig till de mer avskilda delarna av samhället, 

avskilda delar där mannen ännu inte tagit hälften av ansvaret.
96
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JÄMSTÄLLD MÅNGFALD 

In light of the rise of different forms of extremisms, in particular nationalism, religious 

extremism and ultra-conservatism, it is crucial that the EU reinforces and promotes core values 

of dignity, equality and respect of human rights for all women and men.
97

 

 

I manifestets näst sista krav ser vi en tydlig koppling till backlashteorin. Med grund i det 

faktum att extremistiska röster vinner allt mer stöd runt om Europa larmar EWL för att detta 

hotar kvinnors rättigheter och jämställdhet. "Diverse in Equality" är rubriken på 

detaljbeskrivningen och med detta menar EWL att det måste vidtas åtgärder för att säkra 

kvinnors rättigheter oberoende av etnicitet, religionstillhörighet, funktionshinder, ålder eller 

sexualitet. De lyfter ett aktuellt ämne då de menar sig vara speciellt oroade över hur romska 

kvinnor behandlas runt om i Europa och menar att trots att det finns EU-direktiv för att 

förhindra multipel diskriminering tas dessa åtgärder inte till handling. Endast sex av EU:s 

medlemsstater tillämpar begreppen "multiple discrimination" eller "discrimination on more 

than one ground" i sina lagstiftningar. De visar återigen siffror som tyder på att kvinnor är de 

som blir värst utsatta när det kommer till diskriminering på de grunder som nämnts ovan och 

uppmanar således EU att den lagstiftning som finns måste implementeras i verkligheten, att 

alla kvinnor, så olika varandra de än må vara, måste erhålla lika rättigheter på alla plan. I 

likhet med vad Superson och Cudd påstår, att jämställdhetsmålen fortfarande är avlägsna trots 

kvinnors ökande rättigheter, beror i många fall på det motstånd, den backlash, som 

feministiska krav ofta möter.
98

 

 

INTERNATIONELLA JÄMSTÄLLDHETSDIREKTIV  

Då EWL genom hela sitt manifest kritiserar EU för dess oförmåga att införliva de existerande 

direktiven mot diskriminering och för jämställdhet återstår det sista kravet där en uppmaning 

till att just upprätta tillförlitliga direktiv att tillämpa på internationell nivå. EWL kräver, som 

tidigare visats, att kvinnors rättigheter skall inkluderas i all EU:s politik men också att det 

skall föras en sådan diskussion även utåt, det vill säga utanför EU:s gränser. Då EU har 

utvecklats till ett så pass stort internationellt, politiskt organ måste detta utnyttjas och den 

jämställdhetspolitik som förs inom EU måste utvidgas. Utöver detta är det viktigt att EU, efter 

jämställdhetsstrategin 2010-2015 fortsätter att arbeta i samma riktning och med större fokus 

på faktiskt agerande. Manifestets sista detaljbeskrivning avslutas med citatet nedan och visar 
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på hur jämställdheten bör vara en grundsten i all politik i strävandet efter ett rättvist samhälle 

för alla.  

 

Peace, security, dignity, justice and development won't be realised as long as the realisation of 

women's rights and gender equality is not at the core of the global development agenda.
99
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TILL SIST 

SAMMANFATTNING 

Intentionerna inför denna uppsats har varit att undersöka och analysera det manifest som 

lobbyorganisationen European Women's Lobby publicerade inför valet till Europaparlamentet 

2014. Då manifestet utgavs i syfte att påverka debatten och politiken kring kvinnors 

rättigheter och jämställdhetsfrågor inom EU har min undersökning syftat till att försöka 

utröna vilka visioner och idéer som framförts inom EWL:s kampanj. Uppsatsen har ämnat 

klargöra hur detta påverkansarbete har sett ut samt försökt finna någon slags spegling av den 

rådande könsmaktsordningen. Dessutom har uppsatsen sökt svar på hur de förhåller sig till de 

intressen som syftar till att hämma kvinnors rättigheter och jämställdheten inom den 

Europeiska Unionen. För att vara så tydlig som möjligt återger jag än en gång de 

frågeställningar som utgjort uppsatsens bas: 

 

 Vilka uppmaningar och krav ställs gentemot EU i det manifest som European 

Women's Lobby publicerat inför valet till Europaparlamentet 2014? Vilka ses som de 

största problemområdena? Hur ser visionerna och idéerna ut?  

 Hur speglas könsmaktsordningen i manifestet?  

 Hur förhåller sig materialet till de intressen som syftar till att hämma kvinnors 

rättigheter och jämställdhet inom EU? 

 

Med hjälp av en kombination av en hermeneutisk och narrativ metodologisk ansats har jag 

haft för avsikt att placera källmaterialet i dess kontext och se de båda i en korrelation med, 

och som en konsekvens av varandra. På så sätt har jag placerat undersökningen i ett större 

förståelsesammanhang och mot en bakgrund som fungerat som verktyg i att tolka den text jag 

arbetat med. Genom att tillämpa genusteoretiska ansatser om kvinnors politiska organisering 

samt användandet av begreppet backlash har undersökningen av källmaterialet visat resultat 

till de presenterade frågeställningarna. I det följande redogör jag för dessa resultat som 

följaktligen skall ses som ett bidrag, en del av den hermeneutiska pendlingen mot djupare och 

bredare förståelse av det ämne som uppsatsen behandlar. 

 



36 

 

RESULTAT OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 

 Vilka uppmaningar och krav ställs gentemot EU i det manifest som European 

Women's Lobby publicerat inför valet till Europaparlamentet 2014? Vilka ses som de 

största problemområdena? Hur ser visionerna och idéerna ut?  

Manifestets övergripande uppmaningar råder, som redogjorts för ovan, till ett fortsatt och 

utvecklat arbete inom EU för att nå uppsatta mål om jämställdhet; så som införandet av en 

hållbar budget, ett vittomspännande ramverk och en tillförlitlig politik, detta för att förvandla 

de existerande visionerna till verklighet.  

   Förutom detta lyfts ett antal problemområden fram som EWL, i sin tur, grundar sina krav 

på. Ekonomisk självständighet för kvinnor, jämställdhet inom arbetsmarknaden,  

beslutsfattande och hushålls- och omsorgsarbeten samt ett slut på våld mot kvinnor och 

multidiskriminering är teman som lyfts fram. Problemens omfattning styrks med 

exemplifierande siffror från kommissionens jämställdhetsrapport som visar på hur 

löneskillnader, våld mot kvinnor och diskriminering fortfarande råder inom den Europeiska 

Unionen. EWL hänvisar till den ekonomiska krisen som yttrar sig i nedskärningar på områden 

som främst drabbar kvinnor samt på de ojämställda förhållanden som råder på 

arbetsmarknaden. De använder sig av begrepp som "feminisation of poverty" och "persistent 

gender gaps" för att understryka problemens omfattning.
100

 Ett betydande problem grundas i 

det kontinuerliga motstånd som jämställdhetsarbetet stöter på inom EU, exempelvis att 

FEMM motarbetas av grupper inom Europaparlamentet tas upp i manifestets första 

detaljbeskrivning.  

   Utifrån de teman som redovisas av EWL som de största problemområdena vad gäller ett 

fortgående arbete för kvinnors rättigheter och jämställdhet inom EU grundar manifestet ett 

antal visioner kring hur dessa problem skulle kunna gå mot sin lösning. För att komma till 

rätta med "feminisation of poverty" och "persistent gender gaps" föreslås bland annat ett 

lagstiftande om kvotering på alla plan i den politiska ordningen, detta för att föra in kvinnor i 

maktens rum för att påverka politiken i en riktning som också gynnar kvinnor. Även en EU-

koordinator för frågor som specifikt rör kvinnors rättigheter och jämställdhet skulle bidra till 

en ökning av kvinnliga perspektiv inom politiken. EWL menar också att man kan komma 

tillrätta med löne- och fattigdomsproblem genom en större satsning på institutioner så som 

daghem och äldrevård, detta för att avlasta kvinnan i det hushållsarbete som fortfarande ses 

som hennes ansvar. För att motverka mäns våld mot kvinnor föreslår EWL ett införande av ett 
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"European Year to End Violence against women and girls", de menar att EU har makt att 

utarbeta en tydligare tidsram och en handlingskraftigare strategi för att få ett slut på detta 

omfattande problem.
101

 

   Visionerna finns således hos EWL men det går även att skönja en aning frustration kring det 

alltför långsamma och otillräckliga arbetet som förs inom EU:s institutioner. Då det redan 

finns utarbetade direktiv för att främja kvinnors rättigheter och jämställdhet på EU-nivå, 

direktiv som ännu inte tagits i handling, ses som ett av de största problemen inom EU:s 

politik. 

 

 Hur speglas könsmaktsordningen i manifestet?  

Genom hela manifestet Act now for her future, commit to gender equality! refererar EWL till 

det stora behovet av ett fortsatt och utökat arbete inom jämställdhetspolitiken, både inom 

EU:s medlemsländer, dess institutioner samt på en nivå utanför EU:s gränser. En stor vikt 

tillskrivs det faktum att det redan finns förordningar, mål och direktiv som i teorin skulle 

skapa ett jämställt samhälle, men i avsaknad av konkreta handlingsplaner för att uppnå dessa 

mål görs inte tillräckligt mycket i tillräckligt hög takt. Det räcker inte med tjusiga dokument 

där visioner radas upp, EU måste arbeta "beyond words - through action".
102

 

   EWL kopplar sina uppmaningar och krav genom manifestet till bland annat de fakta som 

redovisats i Europakommissionens jämställdhetsrapport från 2013 där siffrorna konkret visar 

på hur kvinnors rättigheter kränks runt om i medlemsländerna. Genom att grunda sig i sådana 

fakta där siffrorna talar sitt klara språk legitimerar man behovet av ett manifest så som detta. 

Det visar att manifestet är en konsekvens av och en oumbärlighet i förhållande till vår 

politiska samtid, manifestet är en berättelse sprunget ur de Stora berättelserna och 

maktmotsättningarna mellan den överlägsne mannen och den underlägsne kvinnan; hade 

dagens samhälle varit jämställt hade inte EWL behövt publicera ett manifest som kräver just 

ett jämställt samhälle.
103

  

   Manifestet motiveras och legitimeras genom kontinuerliga hänvisningar till EWL:s storlek 

som lobbyorganisation. EWL, som paraplyorganisation för över 2500 medlemsorganisationer, 

utgör den största lobbygruppen för kvinnors rättigheter på EU-nivå, vilket i sig fungerar som 

ett argument till varför EU måste ta till sig de krav och uppmaningar som ställs i manifestet. I 

linje med vad Sofia Strid menar fungerar EWL som en "gatekeeper" vad gäller 
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jämställdhetsfrågor på EU-nivå. Här refereras även till EU:s storlek och makt; EWL menar att 

då EU har möjlighet att skapa en jämställd politik är det också EU:s skyldighet att handla 

efter sådana mål. De menar att jämställdhet och kvinnors rättigheter måste integreras och 

prioriteras på alla politiska plan - utan sådana strävanden kan aldrig fullskalig demokrati, 

rättvisa, säkerhet och mänskliga rättigheter uppnås.
104

 

 

 Hur förhåller sig materialet till de intressen som syftar till att hämma kvinnors 

rättigheter och jämställdhet inom EU? 

 

Why do women and the women's movement organise and engage with a seemingly elitist and 

hierarchal political system such as the EU? Why do they engage with a political system 

criticised for its minute efforts and actions to reduce gender inequality; for reproducing the 

dominant ideology of the family and motherhood and for failing to recognise the interests of 

women with diverse employment patterns and caring responsibilities?
105

 

 

Vi återvänder till detta citat hämtat ur Sofia Strids doktorsavhandling;  hon ställer en väsentlig 

fråga vad gäller just motståndet gentemot arbetet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 

inom EU. Här menar Strid att EU:s hela politiska system stått under skarp kritik för de 

otillräckliga åtgärder de vidtar vad gäller jämställdhetsfrämjandet. Som jag visat är detta en 

kritik som återfinns genom hela EWL:s manifest och jag menar att detta är en indikation på 

att själva EU utgör ett motstånd till de förändringar som EWL vill få igenom. I likhet med hur 

Strid uttrycker sig; att EU är ett hierarkiskt system som reproducerar dominerande ideologier, 

menar Wendt Höjer och Åse att politiska system fortfarande är en manlig arena, utformat och 

styrt av män, och således fungerar exkluderande mot kvinnor och traditionellt kvinnliga 

intressen.
106

 Politiska institutioner, så som EU, skapade ur sin historia och samtid som 

präglats av patriarkala förhållanden utgör således fortfarande ett motstånd mot förändring, en 

konstant backlash mot den feministiska organiseringen. 

   I manifestet framhåller EWL det motstånd mot jämställdhet som sprungit ur olika former av 

extremism, så som nationalism och radikalkonservatism, och menar att sådana ideologier 

utgör ett hot för arbetet för allas lika värde och rättigheter. I och med de högerextrema 

partiernas framgång i Europaparlamentsvalet ser vi att EWL:s oro kring detta var vedertaget; i 

korrelation med den samtida politiska kontexten förstås manifestet här som en del av det stora 
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hela. Manifestet utgör i sin tur ett motstånd mot det motstånd EWL och andra 

kvinnoorganisationer möter och här finner vi hur maktförhållanden reproduceras, hur 

spänningen mellan den kvinnliga särorganiseringen och den patriarkala ordningen påvisar en 

rådande könsmaktsordning. Två Stora berättelser om Europa står här som motsatspoler. 

Polariseringen i EWL:s ställningstagande gentemot EU:s institutioners långsamma arbete och 

de grupper som aktivt motverkar jämställdhetsarbete visar att det politiska systemet inte är 

särskilt mottagligt för förändring; genussystemets logiker där män och kvinnor hålls på var sin 

plats, där mannen är norm, återspeglas i manifestets hela existens.  

   I linje med de teorier och tankar som förs av Eduards, Wendt Höjer och Åse kan vi även se 

manifestet som ett förhållningssätt mot motståndet då EWL, som största lobbyorganisation för 

kvinnors rättigheter på EU-nivå innehar en stark genomslagskraft. Den manligt dominerande 

politiska arenan hindrar inte den kollektiva makten hos kvinnoorganisationerna att riva de 

väggar som omsluter de politiska institutionerna.
107

 

 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Som jag redogjort för under Material och avgränsningar har jag under forskningsskedet haft 

tillgång till mer källmaterial än vad uppsatsens omfång tillåtit. Således finns redan där en 

möjlighet till att fördjupa detta forskningsfält med Sveriges Kvinnolobbys kampanj inför 

Europaparlamentsvalet. En möjlig ingång skulle vara liknande som i denna uppsats men då 

tillföra ytterligare en dimension, hur kampanjen förts på nationell nivå jämfört med EWL på 

den överstatliga lobbyarenan. Av det material jag tittat på från Sveriges Kvinnolobby vet jag 

redan nu att där finns intressanta tolkningsmöjligheter i hur även de förhåller sig till 

jämställdhetens motståndsrörelse.  

   Liksom den hermeneutiska metoden menar, att allting kan tolkas på olika sätt, finns också 

ytterligare tolkningsmöjligheter i det material som redan analyserats i uppsatsen. Ett förslag är 

att se till det som inte sägs i manifestet, vilka och vad som exkluderas. Ett perspektiv som jag 

önskat tillföra, men som uppsatsens storlek också hindrat, är begreppet intersektionalitet där 

just andra faktorer än just kvinna spelar in, som etnicitet, klass, sexualitet. Hur dessa faktorer 

ofta faller inom den narrativa tystnaden hos en västerländsk organisation som EWL är ett 

problem som behöver lyftas. 

                                                 
107

 Eduards, 2002, s. 16, s. 26, s. 35 samt s. 129. Wendt Höjer & Åse, 1999, s. 47. 



40 

 

KÄLLOR OCH LITTERATUR 

KÄLLOR 

 

European Women's Lobby, 2014, Manifesto - Act now for her future, commit to gender 

equality!, (2014-06-04):  

http://womenlobby.org/get-involved/ewl-campaigns-actions/elections-european-parliament-

2014/manifesto-act-now-for-her-future/?lang=en
 

 

European Women's Lobby, 2014, Manifesto explained, (2014-06-04): 

http://womenlobby.org/get-involved/ewl-campaigns-actions/elections-european-parliament-

2014/ewl-manifesto-explained/?lang=en  

 

LITTERATUR 

 

Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna, "Inledning”, i Carlsson Wetterberg, 

Christina & Jansdotter, Anna (red.), Genushistoria, Studentlitteratur, 2004. 

 

E. Cudd, Ann, "Analyzing Backlash to Progressive Social Movements",  i M. Superson, Anita 

& E. Cudd, Ann (red.), Theorizing backlash, Lanham, 2002. 

 

Eduards, Maud, Förbjuden handling - om kvinnors organisering och feministisk teori, 

Malmö,  2002. 

 

Faludi, Susan, Backlash - The Undeclared War Against American Women, New York, 1991. 

 

Gulddal, Jesper & Møller, Martin, ”Fra filologi til filosofi”, i Gulddal, Jesper & Møller, 

Martin, (red.), Hermeneutik – en antologi om forståelse, Köpenhamn, 1999. 

 

Hirdman, Yvonne, Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier, Stockholm, 1992. 

 

Hirdman, Yvonne, Genus – om det stabilas föränderliga former, Malmö, 2003. 

 



41 

 

Hirdman, Yvonne, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, i 

Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (red.), Genushistoria, Studentlitteratur, 

2004. 

 

Johansson, Anna, Narrativ metod och teori, Lund, 2005. 

 

Lorentzon, Stefan, EU paradoxens hemlighet, Göteborgstryckeriet, 2007. 

 

Molander, Joakim, Vetenskapsteoretiska grunder, Lund, 2003. 

 

Nygårds, Olle & Parekh Nygårds, Minal, Lobbymakt i EU, Stockholm, 2013. 

 

Persson, Thomas & Lindgren, Karl-Oskar, Organiserade intressen i den Europeiska Unionen, 

Stockholm, 2011. 

 

Strid, Sofia, Gendered interests in the European Union, Örebro, 2009. 

 

M. Superson, Anita & E. Cudd, Ann, "Introduction",  i M. Superson, Anita & E. Cudd, Ann 

(red.), Theorizing backlash, Lanham, 2002. 

 

M. Superson, Anita, "Welcome to the Boys' club", i M. Superson, Anita & E. Cudd, Ann 

(red.), Theorizing backlash, Lanham, 2002. 

 

Tallberg, Jonas, EU:s politiska system, Lund, 2010. 

 

Wendt Höjer, Maria & Åse, Cecilia, Politikens paradoxer, Lund, 1999. 

 

Westlund, Ingrid, ”Hermeneutik”, i Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i 

kvalitativ analys, Stockholm, 2009. 

 

 

 



42 

 

ÖVRIGA ELEKTRONISKA KÄLLOR 

 

Björklund, Marianne, 2014, Högerextrema på frammarsch i EU, (2014-08-04:) 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/hogerextrema-pa-frammarsch-i-eu/ 

 

Byström, Max, 2014, Nyvalda högerextrema i Europa, (2014-08-04): 

http://www.svd.se/nyheter/valet2014/nyvalda-hogerextrema-partier-i-europa_3603352.svd 

 

Europeiska kommissionen, 2014, Jämställdhet, (2014-07-14):  

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_sv.htm  

 

Europeiska kommissionen, 2014, Report on Progress on equality between women and men in 

2013, s. 3f., (2014-07-14): 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/swd_2014_142_en.pdf 

 

EWL, 2010, About us - history, (2014-07-27):  

http://womenlobby.org/about-us/History/?lang=en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


