
Växjö Universitet  

Institutionen för samhällsvetenskap 

 

 

 

EU och den svenska 
jämställdhetspolitiken 
En analys av hur EU påverkar Sveriges jämställdhetspolitik med inriktning på 
familje- och arbetsmarknadspolitik 

G3 –uppsats i statsvetenskap 
HT 2009 
Christine Plathner 
Handledare: Lena Agevall 
 
 



Växjö Universitet  G3-uppsats 

Institutionen för samhällsvetenskap  Christine Plathner   

2 

 

Abstract 

Departing from the statement of the Swedish member of the European Parliament Eva-Britt 

Svensson that the EU could threat the Swedish development in gender politics this essay aims 

to investigate if this is possible and probable. In order to acquire a view of the actual 

differences between European and Swedish gender politics in the domain of family- and 

employment policies and how they affect one another I have conducted interviews with 

Swedish members of the European Parliament, civil servants and a lobbyist. By subjecting the 

answers to critical feminist theory the essay tries to explain the difference in the view of 

women and gender between the EU and Sweden and what it implicates. 

It seems that the basic ambition of equality between women and men is to be found at both 

the European level and at Swedish level. But the view of the family and the role of the women 

as responsible for care work differ. Swedish gender politics don’t seem to have been affected 

in any negative way by EU rulings so far. The risk of Sweden to compare itself with other 

European countries could, however, lead to stagnation in the struggle for equality between 

women and men as an effect of Sweden considering itself to be far ahead 

Keywords: EU, Sweden, gender, equality between women and men, family ideology, care 

work, feminist theory  
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1 Introduktion 

Många parlamentariker från framför allt de nyaste EU-länderna står för 

gamla uppfattningar, som att bara mamman är viktig för barnen och att 

kvinnorna ska ta hand om de gamla. En del säger öppet att kvinnor ska stå 

vid spisen och att abort och preventivmedel är synd. Med den politiska 

majoritet som finns i EU får länder med Sveriges synsätt inte gehör i de 

politiska kamrarna. Tvärtom så skulle Sverige tvingas ta stora kliv tillbaka. 

(Eva-Britt Svensson i Akademikern, nr 5 2009, s. 18) 

Eva-Britt Svensson är ordförande för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 

mellan kvinnor och män i Europaparlamentet och tycker att EU borde undvika alltför 

långtgående lagstiftning i frågor om föräldraledighet och preventivmedel annars riskerar 

Sverige att gå tillbaka i utvecklingen för jämställdhet.  

Samtidigt slår EG-fördraget i art. 2 fast att ” Gemenskapen skall ha till uppgift att genom att 

upprätta en gemensam marknad och en ekonomisk och monetär union och genom att fullfölja 

den gemensamma politik eller verksamhet som avses i art. 3 och 4 främja en harmonisk, väl 

avvägd och hållbar utveckling av näringslivet inom gemenskapen som helhet, en hög nivå i 

fråga om sysselsättning och socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män…” I 

Lissabonfördraget betonas unionens arbete för jämställdhet än mer, i art. 3, tredje punkten, 

andra stycket anges:” Den (Unionen, min anm.) ska bekämpa social utestängning och 

diskriminering samt främja social rättvisa och socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor och 

män, solidaritet mellan generationerna och skydd av barnets rättigheter.” 

Kan EU påverka Sverige negativt vad det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män? I en tid 

med ökande politisk integration på EU-nivå är jämställdhetsområdet bara ett av flera 

politikområden där medlemsländerna ståndpunkter skiljer sig avsevärt. Det kan därför vara av 

statsvetenskapligt intresse att undersöka ett enskilt lands möjligheter att främja och skydda sin 

egen jämställdhet utanför gemenskapen. Intressant är också att se hur mycket makt EU 

egentligen har över de frågor som påverkar maktfördelningen mellan könen och vilka 

förändringar som det för med sig. Min grundläggande frågeställning är: Hur påverkar EU den 

svenska jämställdhetspolitiken? 
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1.2 Teoretiska utgångspunkter 

Grunden för min analys av den europeiska jämställdhetspolitikens påverkan på Sverige 

kommer att vara en feministisk synvinkel. Denna feministiska synvinkel kombineras i 

uppsatsen med en supranationalistisk syn på integrationsprocessen inom EU. Nedan 

presenterar jag ett urval av den feministiska teoribildning som är relevant för min 

undersökning. Avslutningsvis kommer jag att utveckla den supranationalistiska 

teoribildningen då jag ser den som ett fruktbart komplement till den feministiska teorin.  

1.2.2 Mannen som norm 

Den traditionella politiska teorin utgår från en könsneutral individ (Wendt & Åse 2007 s.27). 

En könsneutral individ förutsätter att det inte finns någon skillnad mellan män och kvinnor. I 

feministisk teori finns en skiljelinje mellan de som grundar sitt resonemang på en inneboende 

likhet och de som grundar det på skillnad. Utgångspunkten för jämlikhetsteoretiker är att 

skillnader mellan kön (men även ras, klass och ålder) inte ska ha någon betydelse eftersom att 

alla har rätt till lika stort inflytande i kraft av människor (Ibid, s.30). Skillnadsteoretikernas 

utgångspunkt är istället att jämställdhet inte kan byggas på annat sätt än att skillnaderna 

erkänns och att makt och inflytande kan krävas just p.g.a. dessa skilda erfarenheter
1
. Det 

existerar inga könlösa individer, att förneka könet gör det bara osynligt och främjar den 

förhärskande normen. (Ibid, s.31) Erkänner man en maktordning där män som grupp 

privilegieras till förmån för kvinnor som grupp märker man snart att den könsneutrala individ 

som åsyftas i traditionell politisk teori grundar sig på mannen som norm. Detta faktum skapar 

problem för jämlikhetsteoretiker som förordar en könsneutral ordning i samhället. Att 

behandla män och kvinnor lika gör att man riskerar att förneka den ojämställdhet som finns 

inbyggt i systemet. En könsneutral formulering (som döljer mannen som norm) gör kvinnan 

och kvinnors situation osynlig. Vid fastställandet av normer på europeisk nivå finns därför 

risken, som på alla samhällsnivåer, att det är den manliga normen som fastställs. (Kronsell 

2005 s.12)  

                                                 
1
 Det handlar här inte om kvinnlig särart, d.v.s. att kvinnor har biologiskt andra egenskaper än män, utan om den 

sociala struktur som kvinnor och män är inordnade i.  
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Mannen som norm utelämnar inte bara kvinnan ur de politiska hänsynstagandena utan gör 

henne också till den avvikande. Hirdman menar att det problematiska är att mannen flyter 

någonstans mellan att vara norm och normal (2001 s.60).  Det är i vi som den manliga normen 

lever, det kommer exempelvis till uttryck i resonemanget om vilken nytta vi har av kvinnor i 

samhället. Denna logik visar hur det mänskliga förhåller sig till det kvinnliga, hur den skapar 

och upprätthåller makt i betydelsen utrymme och resurstilldelning (Hirdman 2001 s.63).   

Wendt och Åse (2007 s. 73) hävdar att politikens yttersta paradox är att kvinnor har mindre 

makt än män samtidigt som kön inte erkänns som politiskt. Den feministiska utgångspunkten, 

att det finns en ordning som upprätthåller ojämlika förhållanden mellan könen, utmanar den 

förhärskande bilden att könsojämlikheter är personligt och tillhör det privata. Feminismen blir 

därför ett uppror mot den politiska ordningen, Millet menar att politik är när en grupp av 

personer blir kontrollerad av en annan (Millet 1977 s.23). 

1.2.3 Familjen som norm 

Nära sammanlänkat med familjens roll i samhället är vart gränsen mellan det privata och 

politiska ska dras. I den klassiska politiska teorin lämnas familjen utanför, familjen tillhör det 

privata och är inte politiskt. (Wendt & Åse 2007 s.38). Feminister menar istället att det 

privata, som relationer inom familjen, i allra högsta grad är politiskt. Vissa påstår till och med 

att det är just i den privata sfären som maktordningen skapas som sedan fortplantar sig i resten 

av samhället (Ibid, s.38). Vem som lagar maten, hämtar barnen på dagis och ringer 

rörmokaren spelar roll för hur samhället ser ut i övrigt.  

Johansson resonerar om samhälleligt nödvändigt omsorgsarbete. Enligt Johansson är omsorg 

inte bara det som utförs inom ramen för lönearbete utan också det som utförs dagligen i 

relation till andra människor som gör det möjligt för dem att leva, växa och utvecklas (2001 s. 

27ff). Hon definierar tre centrala omsorgsuppgifter som behöver utföras i ett samhälle: 

omsorg om barn, omsorg om dem som under kortare eller längre tid inte kan ta hand om sig 

själva och omsorg om varandra (Johansson 2001 s.30). Äktenskapsinstitutionen och det 

gemensamma hushållet är centralt när Johansson diskuterar hur män exploaterar kvinnors 

arbetskraft men också kärlek, omtanke och känslomässiga stöd (2001 s.37). För att förklara 

vad män vinner på ojämnställdhet skriver hon:   
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Arbete med barn, hem och hushåll är en typ av arbete som är nödvändigt 

för individen och samhället. Det måste utföras av någon. Genom att 

hävda att detta arbete bäst utförs av en kategori människor, kvinnor, kan 

en annan kategori människor, män, i sitt dagliga liv bibehålla eller skapa 

sig ett större handlingsutrymme. Det faktum att män i jämförelse med 

kvinnor utför mindre omsorgsarbete medför att mäns rörelsefrihet 

generellt är större än kvinnors, även om det givetvis inte gäller i alla 

relationer mellan kvinnor och män.(Ibid, s. 41) 

Någon annan som diskuterar kvinnors ansvar för omsorg ställt mot männens ansvar för att 

tjäna pengar är Diane Sainsbury. Hon kritiserar Esping- Andersens indelning av välfärdsstater 

och menar att statens relation med familjen är viktig att analysera för att fastställa hur olika 

välfärdsstater skiljer sig åt. Hon ställer familjeförsörjarmodellen mot den individuella 

modellen och jämför modellerna med några olika välfärdsstater (Sainsbury 1994 s.153). 

Hennes slutsats är att rättigheter som knyts till individen istället för familjen leder till ett 

jämlikare samhälle. Hon fann dock att inget land passade in i den individuella modellen 

eftersom alla länder, t.o.m. Sverige var influerade av familjeförsörjarmodellen i någon mån 

(Ibid,s.167). I familjeförsörjarmodellen står kvinnan för det obetalda arbetet i hemmet, oavsett 

om hon är hemmafru, deltidsarbetande eller heltidsarbetande, i utbyte mot mannens 

ekonomiska stöd. Denna arbetsuppdelning reflekteras i och upprätthålls genom lag, social- 

och arbetslagstiftning, samt genom skattesystemet. Förmånstagaren är familjen och 

rättigheterna mellan man och hustru skiljer sig åt genom att förmånerna är knutna till 

mannens plikt att försörja familjen och att fruns rättigheter endast kommer av att hon är en del 

av hushållet. Gränsen mellan den offentliga och privata sfären är tydlig.(Ibid, s.153) 

I välfärdsstater som benämns som kvinnovänliga stater har staten tagit på sig ansvaret för en 

större del av omsorgsarbetet och därmed gjort gränsen mellan det privata och offentliga mer 

flytande. Vissa pratar om en förflyttning av kvinnans beroende från mannen till staten, då 

kvinnan utnyttjar det offentliga både som arbetsgivare och servicetagare i större utsträckning. 

Enligt ovan nämnda resonemang framfört av Sainsbury, men framför allt av Johansson, där 

större delen av omsorgsarbetet utförs genom lönearbete, ger en större handlingsfrihet för 

kvinnor.  
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Stor betydelse för kvinnors lika deltagande i samhällslivet och på arbetsmarknaden har 

möjligheten till barnomsorg. Genom att antingen gynna olika former av barnomsorg genom 

lönearbete eller gynna familjen och en hemmavarande förälder (kvinnan) kan staten påverka 

kvinnors handlingsfrihet.  

1.2.4 Den europeiska integrationen ur ett supranationalistiskt perspektiv 

Supranationalism är en integrationsteori som ser på EU-samarbetet från ett top-down 

perspektiv. Det är EU som är analysnivå och studeras gör de förhandlingar, kompromisser och 

gemensamma beslut som fattas. Enligt teorin innebär samarbetet att representanter från olika 

EU-länder inte bara lär sig att samarbeta, utan att de också integrerar gemensamma normer. 

Det rättsliga systemet gör det möjligt att utmana och implementera normer i medlemsländerna 

som inte har någon nationell förankring. EG-domstolen är ett verktyg som mer än andra EU-

institutioner driver integrationsprocessen framåt. (Kronsell 2005 s.1032). Genom EG-

domstolens roll att övervaka implementeringen av förordningar och direktiv i den nationella 

lagstiftningen samt genom praxisskapande på gemenskapens lagstiftningsområde flyttar de 

fram EU:s positioner och likformar på de områden där gemenskapen har befogenheter. 

Unionens makt grundar sig på att medlemsstaterna avsäger sig en del av sin suveränitet till 

EU och, trots att EG- domstolen är helt beroende av de enskilda medlemsländerna för 

upprätthållandet av gemenskapslagstiftningen, är det förvånansvärt ovanligt att medlemsstater 

inte implementerar direktiv (Close & Ohki- Close 1999 s. 41).  

Den gemensamma jämställdhetspolitiken fungerar på de premisser som integrationen ger, 

därför finner jag det högst relevant att också inkludera integrationsteori i mitt teoretiska 

ramverk. Då jag tänker studera den påverkan EU och de gemensamma beslut som fattas inom 

unionen har på Sverige, är den supranationalistiska integrationsteorin passande, då den just 

fokuserar på de förordningar och direktiv som gäller för hela gemenskapen och hur de 

påverkar medlemsstaterna. 

1.2.5 Analysmodell 

Den analysmodell som Diane Sainsbury ställer upp, som kontrasterar 

familjeförsörjarmodellen och den individuella modellen passar även för mina syften. Därför 

kommer jag att använda mig av denna med viss modifikation.  
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De analysenheter som hon sätter upp och som jag kommer att använda mig av är följande 

(Sainsbury 1994 s. 153):  

 

Dimension Familjeförsörjarmodellen Individuella modellen 

Familjeideologi 

Strikt delning av 

arbetsuppgifter 

Man- försörjare 

Kvinna- ansvarig för omsorg 

Delat ansvar 

Man= försörjare/ansvarig för 

omsorg 

Kvinna= försörjare/ansvarig 

för omsorg 

Enhet för 

förmåner/understöd och 

mottagare  av 

förmåner/understöd 

Hushåll eller familj och 

familjeöverhuvudet 
Individen 

Anställnings- och 

lönepolitik 
Män prioriteras  Riktad mot båda könen 

Omsorgssfär I första hand privat Stark statlig inblandning 

Omsorgsarbete Obetalt Betalda inslag 

 

Genom att analysera det som karaktäriserar den europeiska jämställdhetspolitiken och det som 

karaktäriserar den svenska jämställdhetspolitiken blir det möjligt att sätta in dem båda på en 

skala mellan familjeförsörjarmodellen och den individuella modellen.  För att se om den 

svenska jämställdhetspolitiken påverkats av den europeiska använder jag mig av det fokus 
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som den supranationalistiska integrationsteorin etablerar, vilket innebär en analys av den 

effekt de normer och direktiv som EU fört med sig har skapat i den svenska lagstiftningen och 

den svenska synen på jämställdhet. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra EU:s och Sveriges jämställdhetspolitik 

utifrån de aktivas synvinkel för att se i vilken riktning EU-samarbetet och den därav 

kommande EU-lagstiftningen påverkar och förändrar förutsättningarna för den svenska 

jämställdhetspolitiken inom området för familje- och arbetsmarknadspolitik. 

1.3.2 Avgränsningar 

Jag kommer i huvudsak fokusera på de kärnområden inom jämställdhetspolitiken som jag 

diskuterar i mina teoretiska utgångspunkter. D.v.s. relationen mellan familjen och staten, 

kvinnors deltagande på arbetsmarknaden utifrån de möjligheter som familjeideologin ger. Jag 

kommer att vidröra men inte fördjupa mig i diskrimineringsproblematiken. 

Det finns såklart en mängd andra frågor av stort jämställdhetspolitiskt intresse, exempelvis 

den om kvinnovåld och prostitution. Trots att EU har gemensamma normer även på dessa 

områden, dock ingen beslutanderätt, måste jag begränsa mig. 

1.4 Preciserad  frågeställning 

 Hur upplever svenska aktiva, politiker och tjänstemän, att EU:s syn på jämställdhet 

skiljer sig från och påverkar den svenska? 

1.5 Tidigare forskning 

Jag redovisar här den forskning som gjorts inom närliggande områden till min frågeställning. 

Förklaringen till den begränsade tillgången på tidigare forskning står sannolikt att finna i att 

Sveriges medlemskap i EU fortfarande är relativt nytt och att jämställdhetspolitik oftast anses 

vara en nationell fråga. Den forskning som bedrivits konstaterar att den europeiska 

jämställdhetspolitiken har lyckats bäst i kampen mot diskriminering på arbetsmarknaden, men 

att försök till breddning har fått konsekvenser med blandade resultat.  
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Birgit Locher och Elisabeth Prügl redogör för ett genusperspektiv på den Europeiska 

Integrationsteorin i antologin European Integration Theory. I kapitlet som heter ” Gender and 

European Integration” diskuterar de hur man kan se på den europeiska integrationsprocessen 

ur ett genusperspektiv. De exemplifierar med två olika politikområden där utvecklingen varit 

olika; trafficking, där olika feministiska politiska krafter lyckats få upp frågan på den 

europeiska dagordningen till skillnad från i fallet med den gemensamma jordbrukspolitiken, 

där det ekonomiska understödet medfört en förstärkning av mannen som bonden och 

familjeförsörjare (Locher & Prügl 2009 s.188ff). De diskuterar också vilket utrymme 

jämställdhetsprocessen har fått i samband med utvidgningen och konstaterar att även om den 

europeiska målsättningen är långtgående, vilket påvisas av ambitionen om gender 

mainstreaming
2
, så var anslutningsförhandlingarna ett steg tillbaka då jämställdhetskraven 

inte gavs särskilt stor vikt (Ibid, s.194).  

I antologin Gendering Europeanisation diskuterar Milena Sunnus EU:s påverkan på den 

svenska jämställdhetspolitiken i kapitlet ” EU Challanges to the Pioneer in Gender Equality: 

The Case of Sweden”. Hennes utgångspunkt är snarlik min egen då hon påpekar att, i landet 

som är känt som ett av världens mest jämställda, fanns det en oro för att den europeiska 

jämställdhetspolitiken kunde hota den svenska välfärdsstaten och att den var för snävt inriktad 

på arbetsmarknaden (Sunnus 2003 s.223). Hon uppmärksammar tre frågor som var 

omdebatterade i Sverige i samband med EU-inträdet; obligatorisk mammaledighet, EG-

domstolens avslag för svensk könskvotering i universitetsvärlden och EG-domstolens beslut 

baserat på likalöndirektivet. Hon kommer fram till att effekterna av europeiseringen av den 

svenska jämställdhetspolitiken kan anses som motstridiga. Enligt Sunnus är mamma- och 

föräldraledighet ett område där svensk och europeisk jämställdhetspolitik går isär och där 

Sverige inte anser att EU tillför något för utvecklingen utan istället kan skapa begränsningar.  

Vad det gäller anti-diskrimineringsskydd i linje med direktivet för lika lön innebär EG-

lagstiftningen istället en förstärkning för den svenska rätten, något som bland annat 

uppmärksammats av den dåvarande jämställdhetsombudsmannen. Likaså menar hon att 

implementeringen av bevisbördedirektivet, som innebär att när den som anser sig 

diskriminerad presenterat fakta, så är det upp till arbetsgivaren/svarande att påvisa att 

                                                 
2
 Innebär en integrering av jämställdhetsperspektiv inom alla politikområden. 
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diskriminering inte förekommit, också förväntas stärka den svenska lagstiftningen. (Ibid, s. 

249) 

Ett avsnitt i Tallbergs (red.) När Europa kom till Sverige (2001) är ägnat åt 

jämställdhetspolitiken. Jungar och Svensson redogör översiktligt för vilka förändringar som 

den europeiska jämställdhetspolitiken medfört för Sverige och vilken linje som Sverige drivit 

för att påverka EU i dessa frågor. Liksom Sunnus (se ovan) konstaterar de att, trots att en del 

befarade att ett svensk medlemskap i EU skulle hota det som uppnåtts inom jämställdhet i 

Sverige, så har EU-anknytningen faktiskt inneburit en skärpning av den svenska 

jämställdhetslagen. De beskriver den europeiska jämställdhetslagstiftningen som smal men 

djup, då den företrädesvis har gällt diskriminering på arbetsmarknaden, ett område som innan 

Sveriges inträde inte var lika hårt reglerat i den svenska lagstiftningen. Vad det gäller 

Sveriges engagemang för att påverka gemenskapen har det i första hand karaktäriserats av ett 

förordande av åtgärder som formellt sett inte är bindande för medlemsländerna då de rör 

områden, exempelvis skatte- och socialförsäkringssystem, som ligger utanför EU:s formella 

kompetenssfär. (Jungar & Svensson 2001 s. 143) 

Bergqvist, Adman och Jungar (2008 s.105) menar att den europeiska jämställdhetspolitiken är 

något utav en paradox med tanke på att så få kvinnor återfinns på maktpositioner inom EU. 

De menar också att EU-medlemsskapet å ena sidan inneburit en skärpning av den svenska 

jämställdhetslagen och å andra sidan hindrat Sverige i enstaka fall, som då man ville tillämpa 

positiv diskriminering vid rekrytering av professorer. På senare år har det gått att skönja en 

innehållsmässig breddning av den gemensamma jämställdhetspolitiken men det är fortfarande 

de förslag som har kunnat motiveras från EU:s ursprungliga ambitioner, om en gemensam 

marknad och ekonomisk tillväxt, som varit de mest framgångsrika (Bergqvist mfl. 2008 s. 

109f) I den innehållsmässiga breddningen ingår framför allt ”mjuk” lagstiftning, d.v.s. icke 

bindande, som gender mainstreaming, en målsättning om ökad kvinnlig sysselsättning och 

Barcelonamålen som innehåller målsättningen om att 90% av alla barn mellan 3 år och 

skolåldern ska ha tillgång till barnomsorg senast 2010. Harmoniseringen sker här med hjälp 

av metoder som benchmarking, s.k. peer review och pressure. (Ibid s. 112, 119 och 121)   

1.6 Metod och material 

Jag använder mig av samtalsintervjuer för min jämförande och beskrivande studie. 
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1.6.1 Samtalsintervjun 

”Samtalsintervjuundersökningar arbetar med problemformuleringar som handlar om 

synliggörande, hur ett fenomen gestaltar sig” (Esaiasson m.fl. 2007 s. 284) Just detta är vad 

min undersökning går ut på. Jag är intresserad av att veta hur fenomenet EU:s påverkan på 

den svenska jämställdhetspolitiken gestaltar sig. För att ta reda på detta tror jag visserligen att 

studera lagtext kan säga en hel del. Men, jag är övertygad om att de personer, som faktiskt 

arbetar med de jämställdhetspolitiska frågorna med europeisk inriktning, vet bäst hur denna 

påverkan faktiskt sker. Jag har valt att göra informantintervjuer vilket innebär att jag väljer ut 

personer med särskild inblick. Lennart Lundquist menar att det finns tre analysplan: 

utsagoplan, informationsplan och verklighetsplan (Lundquist 1993 .109). Jag anser det vara 

av avgörande intresse att göra intervjuer eftersom jag tror att teori och praktik ofta kan skilja 

sig ganska väsentligt åt. Genom intervjuerna är min ambition att ta mig från utsagoplan ner 

till informationsplan och till verkligheten så som aktörerna uppfattar den. Det är hur det 

fungerar i praktiken som är det intressanta och som jag eftersöker. Också informanternas 

åsikter om utvecklingen, i vilken riktning den går, grundat på deras erfarenheter ser jag som 

en stor behållning av just intervjumetoden.  

”Vid informantintervjuer är centralitet den vanligast förekommande urvalsprincipen. I dessa 

undersökningar vill man nå de personer som inom journalistiken brukar kallas ’centralt 

placerade källor’” (Esaiasson m.fl. 2007 s.291). Min utgångspunkt är att de informanter som 

jag intervjuar ska vara personer som arbetar med jämställdhet och EU på en daglig basis och 

att de därmed har god insyn i påverkansprocessen. Jag använder mig av centralitetskriteriet 

men min ambition är också att få en spridning på centraliteten; informanterna ska alltså vara 

centralt placerade inom det de sysslar med men kan syssla med frågorna på olika sätt. 

Europaparlamentariker, tjänstemän på jämställdhetsdepartementet och lobbyister är 

intressanta.  

Det är i intervjuguiden som min analysmodell operationaliseras. Av avgörande vikt är 

förutom innehållet också formen för intervjuguiden, då den ska se till att skapa ett levande 

samtal.  

Jag använde mig av en strukturerad intervjuguide för att komma åt de detaljer som är 

relevanta för min analys. Trots detta uppmuntrade jag inledningsvis informanterna att prata 
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lite mer fritt om olika teman för möjligheten att på så sätt kanske få fram tankar som mina 

direkta frågor kanske skulle missa. Det är också detta som är fördelen med samtalsintervjuer 

till skillnad från en enkät som ifylles skriftligen.  

I en forskningsintervju ska man varken argumentera eller moralisera, forskarens egna 

synpunkter ska hållas utanför (Dalen 2008 s. 39). Jag har haft ledning av Den kvalitativa 

forskningsintervjun av Steinar Kvale och Svend Brinkman (2009 s.163) om vilket 

förhållningssätt som passar sig vid intervjuer av eliter. Det kräver vaksamhet från 

intervjuarens sida för att kunna parera de samtalsspår som informanterna kan ha som vana att 

dra för att förmedla sina åsikter. Det faktum att de ofta är väl förtrogna med sitt ämne och 

därmed trygga i sina ståndpunkter gör att jag som intervjuare inte behöver vara rädd för att 

ifrågasätta då provokationer kan leda till nya insikter. (Ibid)  

I samband med intervjuerna använde jag mig av de etiska riktlinjer som antagits av 

humanistiska samhällsvetenskapliga rådet. De fyra allmänna huvudkraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I den första 

kontakten via e-mail så frågade jag om de var intresserade att medverka och poängterade att 

det naturligtvis var frivilligt. Ur intervjuguiden som finns med som bilaga kan man utläsa 

informationen som jag gav om uppsatsarbetet vid intervjutillfället. Alla informanterna 

godkände att jag använde deras namn vid citat och de tackade nej till anonymitet. Intervjuerna 

gjordes personligen, ansikte mot ansikte, utom två som jag tyvärr inte hade möjlighet att träffa 

eftersom de befann sig på annan ort, dessa gjordes då via telefon. De två informanterna från 

Integrations- och Jämställdhetsdepartementet träffade jag tillsammans eftersom de föredrog 

detta. Efter gjorda intervjuer skickade jag en kopia av utskriften till de som önskade, detta för 

att ge dem en chans att verifiera att jag uppfattat rätt.  

Efter att ha genomfört intervjuerna har jag lagt märke till att de flesta hade mycket att säga, 

även om allt inte var relevant för min undersökning. Min intervjuguide var kanske lite väl 

detaljerad, då svaren ofta gavs utan att jag explicit behövt efterfråga dem. Ett tecken på att de 

tyckte det var intressant att någon intresserade sig för de här frågorna, vilket också flera sa till 

mig.  
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Med tanke på att flera hade begränsat med tid var avvägningen mellan att låta dem prata fritt 

och gå vidare till nästa fråga svår. Så här i efterhand hade jag kanske tjänat på att våga avbryta 

lite mer, samtidigt så skulle jag kanske ha missat något intressant då. 

1.6.2 Metod 

Den studie som jag företar mig är i första hand beskrivande. Målet är att få en överblick för 

hur påverkan från EU inom jämställdhetsområdet ser ut. En viss förklaringsmodell finns 

inbyggd i den integrationsteori som jag använder mig av.  Den supranationalistiska 

integrationsteorin syftar just till att klargöra hur harmoniseringen av EU:s medlemsländer går 

till och förklarar varför medlemsländerna närmar sig varandra genom EG-domstolens 

normgivande makt.  

Enligt Esaiasson m.fl. måste man jämföra för att beskriva (2007 s.153). Ur min analysmodell 

hämtar jag de punkter som jag kommer att utgå från i min jämförelse. ”När intresset är inriktat 

på gradskillnader är en fruktbar framkomstväg att försöka karaktärisera det aktuella 

fenomenets utmärkande egenskaper, det som ofta kallas idealtypsanalys” (Esaiasson m.fl. 

2007 s. 158) I mitt fall ställer jag två idealtyper mot varandra för att fastställa var på den 

tänkta linjen dem emellan som den svenska jämställdhetspolitiken återfinns och i vilken 

riktning direktiven från EU för den. Idealtyp betyder i det här fallet inte att dessa modeller är 

ideala utan snarare att de är extrema i sin utformning och alltså inte tänkta att motsvara 

verkligheten. Funktionen av en idealtypsanalys är istället att mäta i vilken grad ”verkligheten” 

överensstämmer med idealtypen. 

1.6.3 Material 

Jag tänker använda mig av empiriskt material främst i form av intervjuer, men även av 

rättskällor och statistik när så krävs. Mitt huvudsakliga fokus kommer vara att analysera de 

(utskrivna) intervjusvar som blir resultatet av min intervjuundersökning. Intervjuerna kommer 

att utgöras av informantintervjuer.  

1.6.4 Källkritik 

Viktigt när det gäller informantintervjuer är källkritik (Esaiasson m.fl. 2007 s.284). När det 

gäller all textanalys måste man vara medveten om vilket syfte och i vilket sammanhang 

avsändaren befinner sig.  



Växjö Universitet  G3-uppsats 

Institutionen för samhällsvetenskap  Christine Plathner   

17 

 

För att ta sig från utsagoplanet till informationsplanet som är min ambition, måste man ta sig 

förbi beslutsmekanismen. Beslutsmekanismen avgör om intervjupersonen verkligen förmedlar 

den information som den har eller om den har skäl att framställa den på ett annat sätt. 

(Lundquist 1993 s.110) Eftersom jag intervjuar flera olika tror jag mig kunna komma förbi de 

eventuellt tillrättalagda uppgifterna, genom att det kompletterar varandra, speciellt då de olika 

informanterna har olika sorters roller inom politiken. De direktiv och den statistik som jag har 

tittat på är också kompletterande information som kan användas för att verifiera 

informanternas utsagor. Informanternas olika utsagor ligger relativt nära varandra vilket gör 

att jag tror att de också ligger ganska nära hur de verkligen uppfattar verkligheten. Kritiska 

uppgifter som framkommit i intervjuerna har jag tagit upp i senare intervjuer för att se om de 

blivit bekräftade.  

De två politiker som jag har intervjuat har jag valt eftersom de har varit eller är engagerade i 

Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Deras politiska tillhörighet spelar så klart en stor roll för vilken typ av åsikter de har. Då de 

tillhör vänsterpartiet respektive socialdemokraterna har jag gjort ansträngningar för att även 

komma i kontakt med någon politiker från Alliansen som är insatt i de här frågorna för att få 

ett annat perspektiv. Tyvärr var det ingen som hade möjlighet att medverka. Detta kan ses 

som en svaghet. Likaså att alla mina informanter är kvinnor. Att alla är kvinnor är en 

erfarenhet som kan göra att de ser på verkligheten utifrån ett liknande perspektiv. Att kvinnor 

i allmänhet uppmärksammar jämställdhetsfrågor i högre utsträckning än män är en reflektion 

av maktstrukturen och därför blir det också naturligt att det oftast är kvinnor som sysslar med 

dessa frågor. 

Medveten bör man också vara om att alla mina informanter är svenska eftersom jag vill att de 

ska ha en inblick i jämställdhetspolitiken både i Sverige och på EU: nivå. Följden av detta blir 

oundvikligen en viss etnocentrism, det vill säga att alla har liknande synsätt på EU-politiken i 

den meningen att de ser den utifrån ett svenskt perspektiv. 

2 Resultatredovisning 

De politiker jag har intervjuat är europaparlamentarikerna Eva-Britt Svensson (V), ordförande 

för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, och Anna 

Hedh (S), ledamot i samma utskott under föregående mandatperiod och numera ledamot i 



Växjö Universitet  G3-uppsats 

Institutionen för samhällsvetenskap  Christine Plathner   

18 

 

utskottet för mänskliga rättigheter. Därutöver har jag också intervjuat den svenska ledamoten i 

Europeiska kvinnolobbyn Eva Fager samt tre tjänstemän varav två, Linda Utterberg och Tanja 

Olsson-Blandy, arbetar på Integrations- och jämställdhetsdepartementet och den tredje, 

Carolina Falk, arbetar i sekretariatet för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 

mellan kvinnor och män i Europaparlamentet.  

2.1 Sammanfattning av intervjumaterial 

Genomgående genom alla intervjuer har betonats hur mycket de olika medlemsländerna 

skiljer sig åt, trots att de är en del av EU, när det gäller jämställdhet och hur olika långt de har 

kommit i sin utveckling. Det har varit svårt att renodlat prata om en europeisk ståndpunkt 

eftersom den återspeglar de utgångspunkter som medlemsländerna har och förutsättningarna 

där kan skiljas sig åt väsentligt. Återkommande, när det gäller den europeiska nivån och 

övriga medlemsländer, har varit den konservativa majoritet som finns på EU:nivå, det vill 

säga att majoriteten av regeringarna i EU samt majoriteten av Europaparlamentets ledamöter 

utgörs av högerpartier. Kultur och religion är också begrepp som nämnts som viktiga 

förklaringsfaktorer till varför synpunkter kan skilja sig åt. 

Nedan redovisar jag vad som framkommit uppdelat efter de kategorier som analysmodellen 

fastställer. 

2.1.2 Familjeideologi 

Familjeideologi hänvisar i det här fallet till hur synen på arbetsfördelningen inom familjen ser 

ut i ett visst samhälle. I förlängning hänger det också ihop med vilka uppgifter som ses som 

familjens uppgifter, och alltså tillhör den privata sfären, och vilka uppgifter som är offentliga.  

När jag frågade mina informanter hur de upplevde synen på familjen inom EU, så var det 

framför allt skillnaderna på synen på familjen mellan olika medlemsländer som diskuterades. 

Anna Hedh sammanfattade det enligt följande: ”Man har väldigt olika syn på familjen, dels 

beroende på vilket medlemsland man kommer ifrån men också utifrån vilket politiskt parti 

man är i, det är väldigt, väldigt olika.” Skiljelinjerna gick inte bara att urskilja mellan 

medlemsländer utan också, precis som det är inom ett medlemsland, mellan olika partier. Här 

såg Anna Hedh och Eva-Britt Svensson ett problem i den konservativa majoritet som fanns 

inom EU. ”i det här jämställdhetsutskottet som både Eva- Britt och jag har suttit i, så har det 
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varit väldigt svårarbetat under förra mandatperioden. Dels på grund av att den som har styrt 

utskottet har varit en konservativ kristdemokrat, Anna Záborská, som har en väldigt konstig 

uppfattning på vad jämställdhet är utifrån vad vi tycker. Dels att det faktiskt är högern och de 

konservativa kristdemokraterna som har haft majoriteten” (Anna Hedh). Här medförde 

utvidgningen av EU en stor skillnad eftersom den innebar att fler ledamöter med en 

konservativ syn på jämställdhetspolitiken kom in i Europaparlamentet.  

Att EU som organisation skulle ha en speciell syn på familjen var det egentligen ingen som 

tyckte, den utgjordes av olika medlemsländers ståndpunkt. Anna Hedh menade att: ”EU har 

egentligen ingen ståndpunkt mer än att man säger att jämställdhet är viktigt”. Samtidigt angav 

flera av dem jag intervjuade att jämställdhetsperspektivet i praktiken inte var lika tydligt som 

det kanske borde. ”Allt det teoretiska finns där, det är mer i praktiken som det kan finnas 

luckor. När Barroso skrev mission statement för Reding som han nominerade till 

kommissionär för det område som jämställdhet ligger under, glömde Barroso att nämna 

jämställdhet- hon skulle tänka på barnens rättigheter, rasism och att implementera 

Stockholmsprogrammet, men inte jämställdhet. Så det är inte högst upp på Barrosos lista” 

(Carolina Falk). 

Anna Hedh pekade på den ojämnställda fördelningen i Parlamentet som en bidragande faktor 

” när 70 % av dem som sitter i EU-parlamentet är män över 50 år så blir inte tankesättet 

samma sak. Man prioriterar inte jämställdhetsfrågan, man tycker inte att det är så viktigt som 

till exempel att man tjänar mycket pengar i Europa och att marknaden ska blomstra.” 

Diskussionen på EU:nivå beskrevs lite olika beroende på vem man frågade, Eva-Britt 

Svensson tyckte sig uppleva en stor skillnad från Sverige ” En stor skillnad som inte direkt 

avspeglas i lagstiftningen är attityder. I officiella sammanhang kan man faktiskt inte säga 

vissa saker i Sverige eftersom att det har blivit så vedertaget att man vill ha jämställdhet. I 

EU-debatten kan man höra mycket förvånande saker som att man kandiderat till 

Europaparlamentet för att sätta kvinnor på plats. Det påverkar debatten. ” 

 I mitt samtal med tjänstemän fick jag uppfattningen om att de mer ser en strävan som ändå 

går i samma riktning, att alla länder mer eller mindre har ett mål om ökad jämställdhet. 

Carolina Falk tyckte att även om hon kunde se att medlemsstaterna skilde sig åt: ” 
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Jämställdhet är en självklarhet, det finns inget utrymme för att vara anti-feministisk varken i 

EU eller i Sverige.”    

Alla mina informanter var överens om att själva bilden av familjen i EU:s andra 

medlemsländer inte var densamma som i Sverige och Norden. Synen på hur en familj skulle 

se ut skilde sig åt, Carolina Falk uttryckte det enligt följande: ”Det är en annan syn i EU. Det 

är kanske främst kulturellt, säger man familj här, så ser folk framför sig något annat än i 

Sverige. Jag tror att i Sverige finns det mer öppenhet mot att familjer kan se olika ut. I de 

breda lagren är det ganska avdramatiserat med ensamstående med barn, till skillnad från i 

Storbritannien där det är mer demoniserat. Det (synen inom EU, min anm.) färgas av enskilda 

medlemsstaters syn på familjen, som Polen, Malta och Storbritannien.” 

Synen på arbetsfördelning inom familjen tydliggjordes i diskussionen om föräldraförsäkring. 

” … i Sverige är vi inne på föräldraledighet, vi talar inte så mycket om mammaledighet och 

pappaledighet… I övriga Europa pratar man om mammaledighet som en sak och 

pappaledighet som en helt annan sak. Och man vill göra ledighet obligatoriskt för kvinnor för 

att skydda dem, medan vi i Sverige tycker att det borde väl vara frivilligt” (Linda Utterberg). 

Eva-Britt Svensson var inne på samma linje: ”Svensk lagstiftningen ger uttryck för att barn är 

både mammans och pappans ansvar, medan i EU har man utgångspunkten att det är mammans 

ansvar.” ”Kvinnan är i centrum som vårdare och omsorgsgivare. Detta visas tydligt i 

mammadirektivet… I EU ser man det från mammans perspektiv medan man i Sverige ser 

man det från ett jämställdhetsperspektiv.” 

Synen på arbetsfördelningen inom familjen skilde sig alltså mellan de olika medlemsländerna 

enligt samtliga informanter. Tendensen var att i EU-länderna utanför Norden var synen på 

familjen mer traditionell och att mamman ansågs huvudansvarig för barnen och även ofta 

förväntades utföra annan omsorg. Ett konservativt medlemsland som alla informanterna 

nämnde som exempel var Malta.  

2.1.3 Enhet för förmåner och understöd 

”På EU-nivå är det familjen som är den grundläggande enheten. I Sverige är det individen, en 

skillnad som fortfarande är stark” (Eva-Britt Svensson).  
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Vilken som är den grundläggande enheten syns framför allt på vem man beskattar, familjen 

eller individen. Eva-Britt Svensson menade att: ”Det som har betytt mest för att kvinnor i 

Sverige och Norden har kunnat försörja sig är särbeskattningen. Innan var det inte lönande för 

kvinnan att arbeta på samma sätt.” 

”… i många länder har familjen en starkare position och man ser dem mer som en enhet. 

Mammapeng och mammaersättning är behovsprövat i Tyskland, har du en man som är rik så 

får du ingen föräldrapeng som kvinna” (Linda Utterberg). 

Vad jag förstått av mina intervjuer är dock att man inte gärna diskuterar sådana här 

skattefrågor på EU-nivå eftersom den kompetensen egentligen ligger på medlemsländerna. 

Tankar och erfarenheter utbytes såklart men EU har ingen rätt att tycka varken officiellt eller 

inofficiellt.   

Alla mina informanter skrev dock under på att särbeskattningen och dess fokus på individen 

som enhet har medfört framsteg i det svenska jämställdhetsarbetet. Eva-Britt Svensson 

uttryckte det enligt följande: ”Första plattformen för jämställdhet är rätten att kunna försörja 

sig själv, är man beroende av någon annan för sin försörjning så minskar friheten. Man brukar 

säga att i Sverige kan man leva tillsammans av kärlek och inte för att försörja sig.” 

2.1.4 Anställnings- och lönepolitik 

Vad det gäller anställnings- och lönepolitik så är alla informanterna överens om att systemen 

skiljer sig ganska mycket åt mellan Sverige och andra medlemsländer. Till stora delar beror 

det på att dessa avtal traditionellt sett träffats av arbetsmarknadernas parter i Sverige medan 

det i EU finns  mer en kultur av att lagstifta om minimilön och dylikt. Ett gemensamt problem 

i hela EU är lönegapet mellan män och kvinnor, där kvinnor fortfarande har sämre betalt för 

lika arbete. 

”EU:s jämställdhetslagstiftning grundar sig väldigt mycket på lika lön och lika lön är ju det 

absolut äldsta inom EU:s lagstiftning när det gäller jämställdhet, allting inom 

jämställdhetsområdet på EU-nivå började med likalöndirektivet helt enkelt. Så det skilde sig 

väldigt mycket åt hur man i Sverige var van vid de här frågorna att det var arbetsmarknadens 

parter”( Tanja Olsson Blandy). 
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Men trots att likabehandlingsprincipen funnits inom den europeiska lagstiftningen under lång 

tid och är inskriven i fördraget så påpekade flera av dem jag intervjuat att det fortfarande finns 

ett avsevärt lönegap mellan män och kvinnor, så även i Sverige. ”Det har tagit jättelång tid att 

bygga upp den jämställdhet som finns i Sverige och än idag, 2010 snart, så har vi inte kommit 

till lika lön för lika arbete, vilket jag tycker är jättepinsamt”(Anna Hedh). 

Anställnings- och lönepolitik när det gäller jämställdhetspolitik inbegriper inte bara rätten till 

lika lön för lika arbete utan handlar också om rätten till lika möjligheter till arbete, alltså att 

kvinnor inte ska diskrimineras på grund av den roll som de oftast tillskrivs i familjen. Här är 

det stor spridning på hur långt de olika medlemsländerna har kommit och flera av 

informanterna pekar på den svenska lagen om anställningsskydd som en stor säkerhet som 

inte existerar i samma utsträckning i övriga Europa.  

”Att försöka få till stånd rättigheter som innebär att om du får barn och sedan går tillbaka till 

ditt jobb så har du ditt jobb kvar, eller du har samma jobb kvar, eller du har blivit placerad 

någon annanstans. Den typen av frågor är ju aktuella i stora delar av Europa. Medans för oss 

är det liksom passerade stadier” (Eva Fager). 

I samband med arbetsmarknadspolitiken och ansträngningar för att få ut kvinnor på 

arbetsmarknaden så nämndes Lissabonstrategin.  

”En sak som är väldigt viktig just nu i EU-sammanhang och när det gäller familjen och 

kvinnans roll på arbetsmarknaden är de demografiska utvecklingarna inom EU…  det gör ju 

att vi kan sätta lite större fokus på jämställdhetsaspekten… det är det som är lite spännande 

med just Lissabonprocessen, för att man landar där någonstans om man ska få ut kvinnor på 

arbetsmarknaden under lika villkor. Män måste ta ett större ansvar hemma men kvinnorna kan 

ju inte ha det här huvudansvaret och kanske då också att staten kanske måste gå in och ha de 

här institutionerna för att det faktiskt ska funka. Då blir det väldigt starka argument och när 

man kan visa en ekonomisk koppling på det, att det faktiskt är så, så får man en instrumentell 

syn visserligen men det hjälper för att föra de här frågorna vidare” (Tanja Olsson Blandy). 

”Man får gehör, Lissabonstrategin är alla engagerade i. Det är Europas ekonomiska framtid 

och det bryr sig alla om” (Linda Utterberg). 
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2.1.5 Omsorgssfär 

Liksom Olsson Blandy ovan så var många av mina informanter inne på Lissabonstrategin som 

ett verktyg genom vilket EU verkar, men som inte innebär direkt lagstiftning utan istället 

andra mjukare styrformer som exempelvis måldokument. Nämndes gjordes också 

Barcelonamålen om barns tillgång till barnomsorg. Att man i diskussionen inom EU liksom i 

Sverige ser en koppling mellan kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och tillgång till 

omsorg utanför hemmet nämndes i alla intervjuer som jag gjorde. ”kvinnor är fortfarande i 

stor utsträckning i många europeiska länder vårdare. De tar inte bara hand om barnen utan de 

tar även hand om sina föräldrar och sina svärföräldrar” (Linda Utterberg). 

Det var tydligt att huvudansvaret för omsorg idag ligger på familjen och då särskilt på 

kvinnan i många av EU:s medlemsländer.  Samtidigt innebär den demografiska utvecklingen 

med en åldrande befolkning att kvinnor som arbetskraftsresurs kommit mer i fokus och att 

man därför av ekonomiska skäl börjar intressera sig för andra alternativ för omsorg. 

”Lissabonstrategin- för tillväxtens skull måste fler kvinnor ha arbete. Men samtidigt har inte 

samhället råd med barnomsorg, utan det ska skötas i hemmet. Vissa säger rakt ut att kvinnor 

ska sköta detta i hemmet. Detta säger man inte i Sverige. … En konflikt mellan att få kvinnan 

som arbetskraft och kvinnor som omsorgsgivare” (Eva-Britt Svensson). 

Här verkade det som att många länder ser till Sverige som en förebild. ”Man tittar på Sverige 

och tycker att det är konstigt, vi har flest kvinnor ute på arbetsmarknaden, längst 

föräldraledighet, hur går det ihop. Men svaret är ju vår barnomsorg, föräldraförsäkringen i 

stort, men det är barnomsorgen och äldreomsorgen som gör att kvinnor inte behöver ha det 

ansvaret i hemmen längre… I många av de andra sydeuropeiska medlemsländerna är det 

barnomsorgen (som man diskuterar) för att få kvinnor ut på arbetsmarknaden, för att få 

kvinnor att föda barn. Och det var det jag skulle sagt innan också, trots att vi är de som har 

flest kvinnor i arbete, och så vidare., så föder vi flest barn också… ” (Anna Hedh). 

Samtidigt går det, enligt mina informanter, att ana en viss skepsis i Europa mot det svenska 

systemet med en stor offentlig sektor och högt skattetryck. Tendensen inom EU är snarare att 

försöka hitta marknadslösningar. Något som informanterna i viss mån tyckte att Sverige hade 

påverkats av, även om detta var mycket måttligt. 
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”EUs ekonomiska politik är ojämställd på det sättet att man vill minska offentlig sektor av 

BNP. Det tycker jag går stick i stäv med jämställdhet” (Eva-Britt Svensson). 

2.1.6 Omsorgsarbete 

Vem som utför omsorgsarbete är tätt sammanlänkat med om omsorgen sker i den privata eller 

den offentliga sfären. När ansvaret för omsorgen ligger på familjen är det känt att det ofta är 

kvinnorna som utför detta obetalda omsorgsarbete. ”Det är väldigt erkänt att kvinnor jobbar 

fler obetalda timmar. Kommissionen sammanställer en rapport varje år där detta redovisas i 

statistik ” (Carolina Falk). 

Att detta får konsekvenser för kvinnors karriärer och därmed för kvinnor som arbetskraft är 

det allt fler som inser. ”…väldigt många kvinnor vägrar att gifta sig därför att de vill göra 

karriär precis som kvinnor i Sverige. Detta gör att det inte föds så många barn där, för gifter 

man sig ,så vet man att framtiden är utstakad för kvinnan, hon ska föda barn, hon ska ta hand 

om barnen, hon ska ta hand om de äldre släktingarna” (Anna Hedh). Samtidigt är själva 

principen om att skilja omsorgen från familjen kontroversiell för många. ”Jag tycker att man 

kan höra ibland; hur kan ni kvinnor lämna bort era barn och era gamla och till och med gåoch 

jobba med andras barn och andras gamla och inte ta vara på det här med kärnfamiljen och 

tryggheten. Det har ifrågasatts” (Anna Hedh). 

”Individualiserad föräldraförsäkring leder till att kvinnors obetalda arbete minskar enligt 

studier” (Eva-Britt Svensson). 

2.1.7 Påverkan och förändringar 

Ingen av mina informanter tyckte att Sverige hade påverkats särskilt mycket av attityder när 

det gäller jämställdhet från andra medlemsländer i EU. Den risk som fanns, tyckte de var att 

Sverige ansåg sig vara mycket bättre och längre fram i denna fråga än andra länder och därför 

också inte behöver arbeta lika mycket med det.  ”Risken som kan hålla oss tillbaka, är att när 

vi jämför oss med andra, så tycker vi att vi är så bra så att vi behöver inte göra någonting. Så 

vår risk, som det ser ut nu, är att vi dels har en yngre generation som tror att det är klart, yngre 

som inte har familj och jobb men som klarar sina studier bra och är ute och jobbar och tänker 

att det är väl inga problem. Faran för Sverige är mycket mer idén om att det är klart. Man 

brukar kalla det ibland, myten om genomförd jämställdhet” (Eva Fager). 
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Speciellt från politikerna kom antydningar om att Sverige stannat av i utvecklingen mot 

jämställdhet de senaste åren, men man ville inte gärna se det som en konsekvens av EU – 

medlemskapet utan snarare av det politiska styret i Sverige.  

Faktum är att direktiven som kommit från EU inom området för jämställdhet hittills har varit 

minimidirektiv och alltså inte påverkat den svenska lagstiftningen eftersom denna oftast ändå 

gått utöver direktiven redan innan. De förändringar som mina informanter kunde spåra var 

endast ett direktiv om obligatorisk mammaledighet som förändrat den svenska annars neutrala 

föräldraledigheten. Utöver detta så utgör EU: lagstiftning för lika lön ett annorlunda synsätt 

än vad man var van vid Sverige och som Jämo använde sig av för att ta fall om 

lönediskriminering till arbetsdomstolen. ”Jag vill inte säga om det är positivt eller negativt 

men det är i alla fall två helt olika modeller och där fick vi ändra vår lagstiftning” (Tanja 

Olsson Blandy). 

”Sen är det olika sätt att jobba i Sverige och i EU. I EU måste man hela tiden ha en rättsgrund, 

i Sverige och riksdagen får man göra allt, tycker vi. Det för med sig vissa fördelar, för i EU:s 

fördrag står det väldigt tydligt om jämställdhet. I art. 2 står det om de gemensamma värdena, 

art. 3 för att ta bort ojämlikhet och 19 för diskriminering. Det är en styrka för jämställdheten 

att man kan anmäla till EG-domstolen. Det finns ett antal rättsfall som varit uppe om 

diskriminering för lika lön. Olika sätt att jobba som är ganska grundläggande” (Carolina 

Falk).  

På frågan om de såg någon risk för att direktiv från EU i framtiden skulle kunna begränsa 

eller innebära steg tillbaka för svensk jämställdhet, så var svaren blandade. Tjänstemännen 

pekade på det faktum att Sverige ändå är med och förhandlar direktiven och att man inte 

skulle gå med på en lagstiftning som innebar tillbakasteg. ”Men sen är vi ju ett litet land och 

vi har ju inte jättemånga röster jämfört med andra länder så att det gäller ju att man kan hitta 

kompisar som tycker samma som man kan alliera sig med” (Linda Utterberg). 

Europaparlamentarikerna tyckte sig se en viss risk ifall abortfrågan skulle komma upp på 

dagordningen att det kunde leda till ökade restriktioner för att göra abort.  ”Det som jag är 

mest rädd för är om plötsligt den här diskussionen om abort kommer upp. Jag är väldigt orolig 

för jag ser ju abort som en mänsklig rättighet” (Anna Hedh). 
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Att Sverige ses som en förebild på jämställdhetsområdet inom EU verkar de flesta av dem 

vara ganska överens om. Både Anna Hedh och Eva-Britt Svensson berättade om att de får 

mycket förfrågningar om att komma och föreläsa om den svenska jämställdheten i andra 

medlemsländer. I vissa fall verkade det dock som att Sverige tror sig vara en större förebild än 

vad andra faktiskt ser landet som, exempelvis nämndes att Spanien hade en bättre lagstiftning 

till skydd för kvinnor som utsatts för våld i hemmet.  

Generellt sett var informanterna ändå positiva till den jämställdhetspolitik som EU drev och 

pekade gärna på de förbättringar som den hade medfört i andra medlemsländer. Risken för att 

det skulle innebära bakslag sågs inte som särskilt överhängande.  
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3 Analys 

Inledningsvis vill jag poängtera att en analys som ställer EU som en helhet mot Sverige som 

dessutom utgör en del av denna helhet kan tyckas lite missvisande. EU är en union som utgörs 

och formas av sina medlemsländer men det är också en överstatlig organisation inom de 

områden där medlemsstaterna överlåtit sin kompetens. Det är som denna överstatliga 

organisation som EU är intressant och relevant för mitt arbete, men också på det sättet som 

unionen påverkar medlemsländerna genom mjukare styrning. De områden som fokuseras på i 

min analysmodell ligger inte alla under EU:s kompetens och därför gör jag en distinktion 

mellan EU och medlemsländerna där EU enbart syftar på den överstatliga organisationen. 

För att placera EU och Sverige på skalan mellan de två idealtyperna familjeförsörjarmodellen 

och den individuella modellen använder jag mig av det som framkommit av intervjuerna samt 

det material som mina informanter har hänvisat mig till.  

3.1 Familjeideologi 

Idealtypen för familjeförsörjarmodellen innebär en familjeideologi som ger en strikt delning 

av arbetsuppgifter där mannen är familjens försörjare och kvinnan är ansvarig för omsorg. 

Den motsatta, individuella, modellen innebär istället ett delat ansvar där både kvinnan och 

mannen är familjeförsörjare och ansvariga för omsorg. 

Utifrån de svar som jag fått under intervjuerna och som jag har redovisat ovan så verkar det 

som om de flesta ändå tycker att synen inom EU i praktiken är att det är kvinnorna som har 

huvudansvaret för omsorgen. Åsikterna om hur det borde vara skiftar som sagt givetvis 

mellan olika medlemsländer och mellan de olika partitillhörigheterna. Ordföranden under 

föregående mandatperiod Anna Záborská, som är en polsk kristdemokrat, representerar denna 

konservativa syn som återfinns bland många ledamöter i parlamentet. Den mer traditionella 

synen på familjen som kärnfamiljen bestående av två vuxna, varav en försörjare och en 

omsorgsgivare, går att spåra i det större ansvar som läggs på familjen när det gäller omsorgen 

om både barn och äldre i andra medlemsländer. Ifall synen skulle varit närmare den 

individuella modellen där ansvaret för försörjningen ligger på både mannen och kvinnan i 

familjen skulle inte samhället kräva, i lika stor utsträckning som den faktiskt gör, att familjen 

tog ansvar för omsorg för barn och äldre. Finns det inget alternativ för att passa barnen, som 

är tillräckligt billigt för att det ska löna sig att inte göra det själv, så förutsätter det att någon i 
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familjen kan utföra detta omsorgsarbete. Systemet är anpassat efter att det ska finnas en 

hemmafru, även om kanske viljan finns att det inte längre bara ska vara kvinnan som gör det 

obetalda hemarbetet så är det fortfarande kvinnorna som gör det.  

I den årliga jämställdhetsrapporten från kommissionen 2009 går att utläsa hur de traditionella 

könsrollerna återreproduceras inom EU:s medlemsländer när det gäller ansvarsfördelningen i 

familjen. Kvinnors förvärvsfrekvens minskar med 12,4 procentenheter när de får barn medan 

den ökar med 7,3 procentenheter för män när de får barn.  

Det som nämnts av mina informanter, som konkret exempel på hur den europeiska synen på 

familjen och kvinnans roll i familjen visas genom lagstiftningen, är direktivet om 

mammaledighet. 

I Rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 

för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar, står det i inledningen att 

läsa ” För gravida arbetstagare och arbetstagare som nyligen har fött barn eller som ammar 

krävs med hänsyn till deras särskilda känslighet en rättighet till minst 14 sammanhängande 

veckors barnledighet, före eller efter förlossningen, samt en obligatorisk barnledighet på minst 

två veckor före eller efter förlossningen” (att detta ska implementeras i nationell lagstiftning 

fastställs i direktivets art 8).  

Uppmaningen om barnledighet riktar sig här till arbetstagare som är gravida, nyligen har fött 

barn eller ammar, alltså gäller den enbart kvinnor.  Precis som mina informanter antytt, så kan 

man se en tendens i EU att tillskriva kvinnorna ett särskilt ansvar för barnen. Intressant är 

också att man väljer att formulera sig med termen särskild känslighet, en omsorg för kvinnors 

välmående. I Sverige tycks istället valfrihet vara en ledstjärna.  

Det går också att ifrågasätta huruvida en sådan lag om arbetsskydd utformad för att enbart 

gälla kvinnor inte snedvrider konkurrensen mellan könen, eftersom den medför en ökad 

(eventuell) kostnad för arbetsgivaren med kvinnlig arbetskraft. 

1999 anförde kommissionen, i ett motiverat yttrande, att Sverige inte genomfört den del av 

direktivet som gällde obligatorisk rätt till två veckors ledighet för kvinnor i samband med 

förlossningen (Kommerskollegiums genomförandedatabas). Den svenska regeringen 

meddelade då att man skulle ta initiativ till att införa en sådan ledighet i svensk lag, vilket 
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också gjordes genom ett tillägg i föräldraledighetslagen 4§ (2000:580) om hel ledighet för 

kvinnor i samband med deras barns födelse.  

Det går tydligt att se i den svenska lagtexten, föräldraledighetslagen (1995:584) 4§, vad som 

kommer utav EG-direktivet då den svenska lagen i övrigt är könsneutralt utformat och riktar 

sig till arbetstagare som är förälder. Förseningen med att införa de obligatoriska två veckorna 

skulle kunna tolkas som en ovilja från svensk sida att frångå den könsneutrala applikationen 

av föräldraförsäkringen.  

För att försöka placera in EU och Sverige på linjen mellan de två idealtyperna baserat på 

familjeideologi så går det att konstatera att EU hamnar betydligt närmare 

familjeförsörjarmodellen än vad Sverige gör. Men även i Sverige är det kvinnorna som utför 

den största delen av det obetalda omsorgsarbetet och alltså kan ses som huvudansvariga för 

omsorgsarbetet vilket gör att Sverige inte heller går att passa in på den individuella modellen 

även om förvärvsfrekvensen här är betydligt högre än i de flesta andra medlemsländer 

(Eurostats arbetskraftsundersökning).  

3.2 Enhet för förmåner och understöd 

Enligt idealtypen för familjeförsörjarmodellen så är det hushållet eller familjen som är 

enheten för förmåner och understöd medan det är familjeöverhuvudet som är mottagaren för 

desamma. Enligt den individuella modellen är det individen som är den grundläggande 

enheten, och likaså mottagare av förmåner och understöd.  

I majoriteten av EU:s medlemsländer är det familjen som är den grundläggande enheten för 

förmåner och understöd har jag förstått från mina intervjuer. Detta exemplifierades med 

Tyskland, där ersättningen för mammaledighet är beroende av vad familjeförsörjaren, det vill 

säga vad mannen i familjen tjänar. När möjligheten att göra avdrag för en hemarbetande 

partner finns i skattesystemet blir det mindre lönsamt att för båda föräldrarna i en familj att 

arbeta, detta gäller särskilt i familjer där inkomstskillnaderna är stora. 

Fördelarna med sambeskattning exkluderar också de familjer som inte är sammansatta enligt 

familjenormen, exempelvis ensamstående kvinnor med barn.  

I Sverige infördes särbeskattning redan på sjuttiotalet vilket inneburit att både män och 

kvinnor är ansvariga för sin egen försörjning. Den individuella modellen gör det inte bara 
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lönsamt att arbeta utan minskar också i förlängningen kvinnans beroende av mannen för att 

bli försörjd.  

Eftersom detta område till största delen ligger på medlemsländernas exklusiva kompetens så 

är det svårt att säga att EU som helhet ligger närmare familjeförsörjaremodellen, även om det 

är sant för flertalet medlemsländer. Sverige står i det här fallet i stort sett i linje med den 

individuella modellen som har individen som enhet och mottagare för förmåner och 

understöd.  

3.3 Anställnings- och lönepolitik 

I en anställnings- och lönepolitik enligt familjeförsörjarmodellen prioriteras männen eftersom 

familjens försörjning anses vara beroende av dem. I den individuella modellen är istället 

anställnings- och lönepolitik riktad mot båda könen.  

På sjuttiotalet kom de direktiv på vilka den Europeiska jämställdhetspolitiken har byggts, 

1975 Rådets direktiv 75/117/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas lagar om 

tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor och män, och därefter 1976 Rådets 

direktiv 76/207/EEG om genomförandet av principen om likabehandling mellan kvinnor och 

män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor. Det 

är framförallt på området för arbetsmarknad som EG har kunnat avancera 

jämställdhetspolitiken eftersom man här kan motivera det utifrån en harmonisering av 

konkurrensförutsättningar mellan medlemsstaterna. Trots att dessa direktiv funnits sedan 

sjuttiotalet är lönegapet mellan män och kvinnor fortfarande inte utjämnat vare sig i Sverige 

eller i övriga EU. I Sverige har dessa direktiv dock inte gällt förrän Sverige blev medlem i 

EU, innan dess reglerades detta, som diskuterats ovan, av arbetsmarknadens parter i 

kollektivavtalen. Viktigt att ha i åtanke är att dessa direktiv endast berör de kvinnor som är 

arbetstagare. 

Faran med likabehandlingsprincipen, att behandla könen lika, är att man omedvetet prioriterar 

mannen som alltjämt utgör normen för arbetaren som är inbyggt i systemet.  

Problemet som togs upp av en del av mina informanter gällande att kvinnor ofta är lösare 

knutna till arbetsmarknaden eftersom de oftare arbetar deltid eller bara har tillfälliga arbeten 
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kvarstår. Här gömmer sig en diskrimineringsrisk genom att man riskerar att prioritera den 

heltidsarbetande mannen till nackdel för den deltidsarbetande kvinnan.  

Rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 

för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar, innehåller också ett skydd 

mot uppsägning och en garanti till en ersättning under barnledigheten som uppgår till samma 

nivå som vid sjukdom (art.10). Men fortfarande innebär att få barn, för kvinnor i majoriteten 

av EU:s medlemsländer, att de löper en större risk att bli av med jobbet. Motsvarigheten till 

den svenska lagen om anställningsskydd finns i få andra länder. 

Samtidigt som det finns en hel del lagstiftning för en ökad jämställdhet samt ambitioner som 

att exempelvis integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla beslut som tas, så verkar det som om 

jämställdhetsglasögonen inte alltid finns där i praktiken. Detta visar exempelvis Barrosos miss 

vid utformandet av instruktioner till Reding eller det faktum att jämställdhetsutskottet inte 

anses ha hög status och att där nästan bara finns kvinnliga ledamöter, trots att parlamentet till 

en majoritet består av män.  

Ambitionen om en jämställd anställnings- och lönepolitik finns definitivt inom EU, olika 

medlemsländer har kommit olika långt för att förverkliga det. Lönegapet mellan män och 

kvinnor är alltjämt ett faktum i alla medlemsstater. Sverige tycks på det här området inte 

urskilja sig speciellt även om det, enligt intervjuerna, kan anses ligga över genomsnittet i EU 

och då speciellt genom tryggheten som garanteras genom lagen om anställningsskydd.  

3.4 Omsorgssfär 

I analysmodellen stämmer en omsorgssfär som är i första hand privat, alltså att omsorgen 

tillhandahålles av familjen, överens med familjeförsörjarmodellen. Den motsatta idealtypen, 

individuella modellen, karaktäriseras på det här området av en stark statlig inblandning. 

Enligt det jag fått reda på genom mina intervjuer, så ligger huvudansvaret för omsorgen på 

familjen i många av EU:s medlemsländer. Detta är en stor skillnad jämfört med hur det 

fungerar i Sverige, där vi har en stor offentlig sektor som åtminstone avlastar familjen även 

om omsorgen inte sköts uteslutande i offentlig sektor. Här har jag genom intervjuerna förstått 

att det är många som tittat på Sverige för inspiration även om själva det faktum att den 

offentliga sektorn är så stor och det höga skattetryck som det leder till verkar avskräckande.  



Växjö Universitet  G3-uppsats 

Institutionen för samhällsvetenskap  Christine Plathner   

32 

 

Intressant är att den största anledningen för detta intresse tycks vara den demografiska 

utvecklingen i Europa med en åldrande befolkning och att allt färre barn föds. På sätt och vis 

har kombinationen av en traditionell familjeideologi och en mera jämställd anställnings- och 

lönepolitik lett till att kvinnor i många länder tvingats välja mellan barn och karriär. För trots 

att garantier likt föräldraförsäkringen tillförsäkras fler och däri ett visst anställningsskydd i 

samband med födseln av barnet, så begränsas möjligheterna att kombinera barn och arbete för 

kvinnor ändå. I kommissionens jämställdhetsrapport för 2009 diskuteras barnomsorgens 

betydelse för att få ut kvinnor på arbetsmarknaden. Men man ser det också från andra hållet, 

barnomsorgens vikt för att få kvinnor att se möjligheten att kunna ha barn trots att de vill satsa 

på jobbet.  

Lissabonstrategin är EU:s gemensamma strategi för hållbar tillväxt och sysselsättning. Tanja 

Olsson Blandy pekade på möjligheterna att betona jämställdhet i arbetet med strategin genom 

att peka på de ekonomiska kopplingar som finns. Att Europa inom några år kommer lida brist 

på arbetskraft, i samband med de stora pensionsavgångar som väntas, ökar intresset för 

kvinnor som en arbetskraftsresurs. Men för att denna arbetskraftsresurs ska bli tillgänglig 

krävs det reformer som frigör dem från det obetalda hemarbete som för tillfället binder dem. 

Det finns alltså en konflikt mellan kvinnan som arbetskraftsresurs och kvinnan som 

omsorgsgivare som Eva-Britt Svensson påpekade. Eftersom flera av de politikområden är 

sådana som faller utanför gemenskapslagstiftningen i EU är det upp till varje medlemsstat att 

själva besluta om hur de ska uppfylla de gemensamma mål som sätts.  Tydligen verkar det 

som att de instrumentella argumenten fungerar bättre inom EU än de moraliska. I EG-

fördraget (art.3 st.2), som jag citerar i min inledning, sammankopplas också jämställdhet 

mellan män och kvinnor med den gemensamma inre marknaden.  

I diskussionen om kvinnor som arbetskraftsresurs och som en tillgång för Europas 

ekonomiska framtid, återfinns resonemanget om vilken nytta vi har av kvinnorna som 

Hirdman syftar på och jag redovisar i mitt teoriavsnitt om mannen som norm. Diskussionen 

grundar sig här alldeles tydligt i ett manligt perspektiv. Det är den manliga normen som döljer 

sig i vi-et och det är utifrån mannens synvinkel som det blir en konflikt utifall kvinnorna ska 

göra nytta som en extra arbetskraft eller som omsorgsgivare.  
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På det här området ligger genomsnittet inom EU:s medlemsländer, enligt det jag uppfattat av 

de aktiva inom politiken som jag pratat med, fortfarande nära familjeförsörjarmodellen vilket 

innebär att omsorgssfären i första hand är den privata, alltså familjen. Att skilja omsorgen från 

familjen är kontroversiellt, detta visar de kommentarer Anna Hedh vittnar om som ifrågasätter 

att kvinnor i Sverige lämnar bort sina barn och gamla för att gå och arbeta med andras barn 

och gamla. De nordiska länderna och däribland Sverige har sedan länge en stark statlig 

inblandning som överensstämmer med den individuella modellen.  

3.5 Omsorgsarbete 

Vad det gäller omsorgsarbetet så karaktäriseras familjeförsörjarmodellen av att det sker 

obetalt, medan det i den individuella modellen finns betalda inslag. 

Precis som Eva-Britt Svensson pekar på, finns det en konflikt mellan kvinnans roll som 

arbetskraft och kvinnans roll som omsorgsgivare.  

Resonemanget av Johansson om vad män vinner på ojämnställdhet är relevant i det här 

sammanhanget eftersom det rör det ökade handlingsutrymme de får genom att inte behöva 

utföra lika mycket av det obetalda hemarbetet. När mannen, med detta extra 

handlingsutrymme han får på bekostnad av kvinnans omsorgsarbete, är normen för den 

heltidsarbetande blir det problematiskt när man vill att kvinnor också ska arbeta heltid i större 

utsträckning. Att förvänta sig att kvinnor ska kunna svara upp till samma krav på 

arbetsmarknaden, utan samma handlingsutrymme som männen har privat, är orättvist och blir 

svårt att möta med regler om likabehandling i arbetslivet eftersom män och kvinnor inte har 

samma förutsättningar privat. Enligt feministisk teori är det just det här som man måste se; att 

familjen och det privata får konsekvenser för samhället och att det arbete som utförs i det 

privata är till nytta för samhället i stort.  

Det obetalda arbetet får konsekvenser för kvinnors karriärer och för kvinnor som arbetskraft 

pekar flera av intervjuerna på precis som jag tidigare diskuterat. Liksom för omsorgssfären i 

föregående avsnitt ligger EU:s medlemsländer här närmare familjeförsörjarmodellen och 

Sverige närmare den individuella modellen. 
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3.6 Påverkan och förändringar 

Den direkta påverkan på den svenska lagstiftningen har inte varit särskild stor enligt dem jag 

talat med. De är alla överens om att eftersom Sverige, på det här området, har legat långt före 

många av de övriga medlemsländerna, så har de inte påverkats, eftersom de direktiv som 

kommit på jämställdhetsområdet varit minimidirektiv och då legat långt under den nivå som 

redan funnits i den svenska lagstiftningen. De förändringar som kunnat spåras har varit, som 

jag redan tagit upp, om den obligatoriska mammaledigheten och det lagstiftade skyddet för 

lika lön.  

Enligt den integrationsteori som jag diskuterar i mitt teoriavsnitt, så är det dock inte bara 

genom lagstiftning som EU kan styra harmoniseringen mellan de olika medlemsländerna. 

Genom diskussioner och förhandlingar på överstatlig nivå etableras också gemensamma 

normer som kan få konsekvenser på nationell nivå.  

Att Sverige ses som en förebild nämndes kunna få positiva konsekvenser för den svenska 

jämställdhetspolitiken på så vis att det ledde till att man kände sig ansvarig att fortsätta leda 

jämställdhetsarbetet. Men det fanns också en risk som flera pekade på. Eva Fager uttryckte 

det som myten om genomförd jämställdhet, nämligen att man ansåg sig ha kommit så långt att 

det inte fanns så mycket mer att göra. Att andra länder låg så mycket efter att Sverige kunde ta 

det lugnt.  

Det var egentligen ingen som tyckte att den avstannande utvecklingen i den svenska 

jämställdhetspolitiken skulle bero av EU. Men enligt den integrationsteori som jag presenterat 

skulle det kunna vara en logisk konsekvens av att man genom diskussioner med andra 

medlemsstater integrerar andra normer och därmed tycker att ojämställdhet inte är så stort 

problem i Sverige om man jämför.  

Sammantaget så placerar sig EU som helhet och genom dess agerande i socialpolitiken 

närmare familjeförsörjarmodellen än vad Sverige gör. Sverige verkar inte ha rört sig längre 

från den individuella modellen sedan EU-inträdet men verkar inte heller ha rört sig närmare. 

Snarare verkar det vara EU som rör sig närmare den individuella modellen och Sverige. Än så 

länge verkar det alltså som att EU:s påverkan på den svenska jämställdhetspolitiken är 

måttlig. Det enda som bringat Sverige närmare familjeförsörjarmodellen skulle då vara den 
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obligatoriska mammaledigheten. Detta skulle i så fall kunna kompenseras av den likalön 

lagstiftning på EU-nivå som förstärkte Jämos möjlighet att driva mål om lönediskriminering.  

Avslutningsvis så är det intressant att se den skillnad i attityder som fanns mellan politiker 

och tjänstemän. Politikerna oroade sig lite för att om abortfrågan togs upp på EU-nivå så 

kunde det leda till ökade restriktioner för abort i Sverige. De var osäkra på hur 

Lissabonfördraget skulle påverka just den här frågan men visste att det i allmänhet skulle leda 

till att mer makt flyttades från medlemstaterna till överstatlig nivå. Tjänstemännen betonade i 

större utsträckning att medlemsländerna trots allt var med och förhandlade de olika 

regleringarna som kommer ur samarbetet och att Sverige inte skulle gå med på ett sådant 

förslag. Kanske kan politikernas mer uttalade farhågor hänga ihop med att de som jag pratat 

med i grunden är motståndare till Sveriges medlemskap i EU. Tjänstemännens politiska 

ställning vet jag ingenting om men de verkade generellt mer positivt inställda.  
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4 Avslutande Slutsatser 

Den grundläggande familjeideologin som grundar sig på traditionella, kulturella och religiösa 

värderingar får genomgående implikationer för hur man ser på alla dessa olika indelningar av 

socialpolitiken som gjorts i analysmodellen. Klart är, enligt mina informanter, att de olika 

medlemsländernas syn i de här frågorna kommer fortsätta att skilja sig åt även om de kanske 

närmar sig varandra genom den integrering som sker genom EU-samarbetet. Viktigt för att 

fler ska se på integreringen och utvecklingen med jämställdhetsglasögon är vilka som styr. 

Som det ser ut idag är majoriteten av Europaparlamentets ledamöter män och detsamma gäller 

för regeringarnas representanter och kommissionens kommissionärer. Så länge detta fortsätter 

är risken stor att också den manliga normen kommer fortsätta att reproduceras. Vi kommer 

fortsätta att ge uttryck för ett manligt perspektiv. 

Att öka den kvinnliga sysselsättningen för att det finns behov av arbetskraft är en 

instrumentell syn på jämställdheten som verkar prägla EU, enligt de intervjuer jag gjort. Det 

finns anledning till att vara vaksam mot denna syn eftersom den faktiskt inte garanterar större 

valfrihet för kvinnor. Konflikten mellan kvinna som omsorgsgivare och kvinnan som 

arbetskraft skulle också kunna leda till att familjeförsörjarmodellen får ett uppsving genom att 

samhället föredrar att stödja ekonomiskt den hemarbetande kvinnan för att garantera 

omsorgen. Oavsett om en ökad kvinnlig sysselsättning motiveras instrumentellt eller 

moraliskt så hänger det förmodligen mer ihop med familjeideologi och fördelningen av 

omsorgsarbetet än med anställnings- och lönepolitik. För att lyckas med detta krävs alltså 

grundläggande attitydförändringar framför allt i det privata och i familjen, dit där det är svårt 

att nå med politiska medel. Annars är risken att man ersätter kvinnans ekonomiska beroende 

av mannen med att ett ekonomiskt beroende av staten.  

De aktiva inom jämställdhetspolitiken på EU-nivå som jag har varit i kontakt med har gett 

mig en mer nyanserad bild på hur EU kan påverka, i de här frågorna, både länder som inte 

kommit så långt i utvecklingen och för de länder som ligger långt fram.  

Än så länge tycks det som att EU inte haft någon avgörande påverkan på den svenska 

jämställdhetspolitiken och att det mesta av utformningen av den fortfarande sker på nationell 

nivå. Risken finns dock att en harmonisering av normer på EU-nivå kan leda till att den 

svenska utvecklingen mot jämställdhet avstannar då man redan tycker sig vara långt kommen. 
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5 Bilaga 

5.1. Intervjuguide 

Jag skriver C-uppsats i statsvetenskap på Växjö Universitet. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka hur EU-samarbetet och den därav kommande EU-lagstiftningen påverkar och 

förändrar förutsättningarna för den svenska jämställdhetspolitiken inom området för familje- 

och arbetsmarknadspolitik. 

För att hitta svar på min fråga om hur EU har påverkat den svenska jämställdhetspolitiken 

intervjuar jag personer som på ett eller annat sätt har insyn i hur det här har gått till i 

praktiken. Jag kommer sedan att sammanställa de svar jag får i mina intervjuer för att 

analysera detta. Uppsatsen kommer att examineras i slutet av januari och sedan publiceras i en 

databas för uppsatser.  

Jag tackar dig än en gång för din medverkan och vill passa på att nämna att det är helt 

frivilligt att avbryta eller att inte svara på frågor. 

Inledande frågor 

1. Berätta om din erfarenhet av jämställdhetsarbetet inom EU? 

2. På vilket sätt jobbar du med jämställdhet? 

Generella frågor 

3. Om det finns skillnader, vilka skillnader finns mellan hur man diskuterar jämställdhet 

på europeisk nivå jämfört med hur diskussionen ser ut här i Sverige?  

4. På vilket sätt anser du att det skiljer sig åt?  

- Prioriteringar för den svenska jämställdhetspolitiken? 
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- Prioriteringar för den europeiska jämställdhetspolitiken? 

- Finns det skillnader inom EU, och vart går i så fall skiljelinjen enligt dig? 

5. Upplever du att Sverige ses som ett föregångsland på jämställdhetsområdet inom EU? 

6. I vilka avseenden skulle den europeiska jämställdhetspolitiken kunna ha inflytande på 

den svenska? 

7. Hur tror du att den europeiska jämställdhetssynen har påverkat Sverige?  

8. Konkurrerar eller kompletterar den europeiska och nationella nivån varandra? 

Familjen som norm: Berätta om familjepolitiken 

9. Vilken betydelse skulle du säga att synen på familjen har på hur jämställdhetspolitiken 

formas? 

10. Familjepolitiken kan anses skilja sig ganska mycket mellan olika EU-länder, vilken 

syn på familjen tycker du har fått genomslag på EU-nivå? 

11. Hur skiljer sig den synen från den svenska?  

12. Hur ser diskussionen ut angående individuell beskattning jämfört med beskattning av 

familjen?  

- Vad kan anses vara den grundläggande i enheten i välfärdspolitiken, familjen eller 

individen, i Sverige? Inom EU? 

13. Vilken roll ger man kvinnors omsorgsarbete inom familjen i Sverige? 

- Inom EU? 
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14. Anser du att detta är ett område där Sverige har tagit mycket intryck av andra EU-

länder och gemensamma linjer på EU-nivå? 

Arbetsmarknad 

15. Vilken arbetsmarknadspolitik ser du som väsentlig för jämställdhetsfrågor? 

16. Vilka metoder förordas i Sverige för att främja lika tillträde till arbetsmarknaden? 

- Lika möjlighet att kombinera arbete med föräldraskap? 

- Lika möjlighet till chefspositioner? 

17. På vilket sätt främjar EU lika tillträde till arbetsmarknaden för kvinnor och män? 

- Möjlighet att kombinera arbete och omsorg? 

- Möjlighet till chefspositioner? 

18. Skiljer metoderna sig åt från de svenska? 

19. Finns det skillnader på hur man hanterar anställnings- och lönepolitik? 

20. Hur ser man på segregeringen av arbetsmarknaden, i Sverige? (Dvs. att kvinnor 

arbetar inom vissa yrken, som ofta är lågavlönade, och män arbetar inom andra)  

- Inom EU? 

21. Vilken roll spelar skydd mot diskriminering som ett instrument för jämställdhet på 

arbetsmarknaden? 

- Är ambitionerna med detta instrument olika på EU-nivå än i Sverige? 

22. Hur diskuteras betalt jämfört med obetalt arbete i Sverige? 
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- Inom EU? 

23. Hur ser du på förändringar inom den svenska välfärdspolitiken? 

- Hur fördelas omsorgen mellan familj, stat och marknad?  

24. Anser du att jämställdhet på arbetsmarknaden är ett område där Sverige har tagit 

mycket intryck av andra EU-länder och gemensamma linjer på EU-nivå? 

Specifika frågor angående direktiv 

25. Vilka har varit, enligt din erfarenhet, de direkta konsekvenserna av de direktiv som 

kommit från EU på det området? (Exempelvis angående diskriminering och 

föräldraledighet.) 

26. Anser du att dessa konsekvenser varit i huvudsak negativa eller positiva?  

27. Vilka direktiv tycker du har varit viktigast? 

- Gjort störst skillnad? 

28. Om det skulle fattas beslut på EU-nivå om ett direktiv som går emot svenska 

värderingar när det gäller jämställdhet, vilka möjligheter har Sverige att undkomma 

detta?  

29. Tror du att det är rimligt att detta skulle inträffa?  

Avslutning på intervjun: 

Tack för att du ville medverka och dela med dig av dina intressanta erfarenheter och din 

kunskap! 

Har du intresse av att kontrolläsa intervjun efter att jag har skrivit ut den? 
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Kan jag ange ditt namn i uppsatsen eller föredrar du att vara anonym? Namn bara i 

förteckningen för intervjuade personer eller kan jag nämna vilka specifika uttalanden som är 

dina?  

Vill du ha en kopia av uppsatsen när den är klar? 
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