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För att genomföra studien har vi varit beroende av flera personer vilka vi vill uttrycka vår 
tacksamhet till. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Danka Miscevic som bidragit med 
synpunkter och stöttning under studiens gång. Vi vill även passa på att rikta ett stort tack till 
våra respondenter som tog er tid att besvara våra frågeställningar, utan er hade det inte varit 
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Abstract 
 
The study investigates female politicians in the city council in a small municipality in Västra 
Götaland County. Since the women in this municipality are an underrepresented group, we 
find it relevant to study female politicians in the municipality. We intend to answer the 
following questions: How do female municipal politicians feel their influence in the city 
council? What attitudes do female municipal politicians have for gender distribution in the 
city council? How do female municipal politicians argue about the underlying factors that 
underlie women's underrepresentation in the city council? The study is a qualitative study, 
where we used semistructured interviews where respondents are five female politicians who 
are represented in the city council. The interviews were conducted with the help of an 
interview guide that was created through an analysis chart where questions, previous research 
and theories were the starting point. The conclusion we can deduce from our study is that all 
respondents take part and influence the city council. The majority of our respondents consider 
that there is no balance between the participation of women and men in decision making. 
There are similarities and differences in respondents' attitudes towards gender segregation. 
The minority of respondents believe that even gender distribution has a bearing on how 
municipal policy looks. Furthermore, all respondents consider that women's 
underrepresentation does not depend on the political task of the City Council, but rather on 
the difficulties of combining policy with the rest of life. 
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Sammanfattning 
 
Studien undersöker kvinnliga politiker i kommunfullmäktige i en mindre kommun i Västra 
Götalands län. Eftersom kvinnorna i denna kommun är en underrepresenterad grupp, finner vi 
det relevant att studera kvinnliga politiker i kommunen. Vi ämnar därmed att besvara följande 
frågeställningar: Hur upplever kvinnliga kommunpolitiker sitt inflytande i 
kommunfullmäktige? Vilka attityder har kvinnliga kommunpolitiker till könsfördelning i 
kommunfullmäktige? Hur resonerar kvinnliga kommunpolitiker om de bakomliggande 
faktorer som ligger till grund för kvinnornas underrepresentation i kommunfullmäktige? 
Undersökningen en kvalitativ studie, där vi använde oss av semistrukturerade intervjuer där 
respondenterna är fem kvinnliga politiker som finns representerade i kommunfullmäktige. 
Intervjuerna gjordes med hjälp av en intervjuguide som skapades genom ett analysschema där 
frågeställningar, tidigare forskning och teorier varit utgångspunkten. Slutsatsen vi kan dra av 
vår studie är att majoriteten av våra respondenter anser att det inte råder balans mellan 
kvinnors och mäns delaktighet i beslutsfattandet, trots att de tar del av och påverkar i 
kommunfullmäktige. Det finns likheter och skillnader i respondenternas attityder till 
könsfördelningen. Minoriteten av respondenterna anser att en jämn könsfördelning har en 
betydelse för hur kommunalpolitiken ser ut. Vidare anser samtliga respondenter att 
kvinnornas underrepresentation inte beror på det politiska uppdraget i kommunfullmäktige, 
utan snarare på de svårigheterna med att kombinera politiken med det övriga livet. 
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1. Inledning 
 
Sverige är en representativ demokrati och medborgarna utser sina representanter i de 
allmänna valen som inträffar vart fjärde år i landet. Därmed är valen centrala för demokratin. 
De förtroendevalda representanterna får mandat i att fatta politiska beslut fram tills nästa 
valtillfälle där medborgarna på nytt kan ge sin politiska röst. 
 
I den svenska demokratin är partierna centrala aktörer men det är även av intresse att studera 
de politiska representanterna, inte minst kvinnliga representanter. Sedan många år tillbaka i 
historien har bristen på kvinnors politiska inflytande i den politiska arenan varit ett problem. 
Kvinnligt politiskt deltagande ökar och Sverige har under flera år haft en relativt jämn 
fördelning av kvinnor och män på nationell nivå. Det mest jämställda valet ägde rum år 2006 
då 47,3 procent kvinnor valdes in till riksdagen. Trots detta dominerar männen i både Riksdag 
och kommunfullmäktige efter valet år 2014. Männen utgör idag 56,4 procent i Riksdagen och 
56,6 procent i kommunfullmäktige. (SCB, 2014) 
 
Den kvinnliga underrepresentationen är fortfarande ett mycket omdebatterat ämne och 
jämställdhetsarbetet är dessutom en process som ständigt pågår i vårt demokratiska samhälle. 
Trots att kampen för jämställdhet och dess arbete kommit en bra bit så har vi ännu inte 
uppnått jämställdhet. I Västra Götalands län hittar vi en mindre kommun som inte har uppnått 
jämställdhet. Det vi ser är att könsfördelningen utmärker sig i kommunen, där kvinnorna 
endast står för 31 procent av mandaten i kommunfullmäktige, vilket gör dem till en 
underrepresenterad grupp. (SCB, 2014) 
 
Kommunfullmäktige har ett stort inflytande över invånarnas vardag i kommunen. Eftersom 
det fattas beslut som påverkar invånarna, är det viktigt att ha en representation i 
kommunfullmäktige som speglar invånarna (SKL, 2017). Att ha en kvinnlig representation i 
kommunfullmäktige har en påverkan på beslut som fattas. (Wide 2006:30) 
Med detta som bakgrund vill vi ta reda på hur kvinnliga kommunpolitiker upplever sitt 
inflytande i kommunfullmäktige där majoriteten av kommunpolitikerna består av män. Vi vill 
även studera vilka attityder de har till könsfördelningen i kommunfullmäktige och dessutom 
ta reda på hur de resonerar kring vilka de bakomliggande faktorerna är till deras 
underrepresentation i kommunfullmäktige. 
 
Vi finner inte särskilt mycket forskning om kvinnlig representation på den lokala nivån. 
Därför anser vi att det både är viktigt och relevant att genomföra denna studie, dels för att öka 
medvetandet för att kunna förstå varför kvinnorna egentligen befinner sig i en 
underrepresenterad grupp och dels för att bidra med mer forskning om kvinnors 
underrepresentation på den lokala nivån. Genom att studera och lyfta fram 
kvinnorepresentation i en kommun där kvinnliga politiker tillhör den underrepresenterade 
gruppen i fullmäktige kommer uppsatsen förtydliga vad deras underrepresentation beror på. 
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1.1 Problemformulering 

 
Tidigare studier har angett att kvinnor fortfarande är en underrepresenterad grupp i politiken. 
Arbetsgivar- och medlemsorganisationen Sveriges kommuner och landsting skriver att partier 
idag har svårt att fylla de lediga platser som finns i kommunfullmäktige och bland det svåraste 
tycks vara att få kvinnorna att stanna kvar och inte lämna de poster som de har åtagit sig (SKL, 
2015). Eftersom kommunfullmäktige har ett så pass stort inflytande över invånarnas vardag, 
där beslut fattas som påverkar invånarna, är det därmed av stor vikt att ha en representation 
som speglar invånarna i kommunen. Wide (2006) beskriver i sin avhandling Kvinnors 
politiska representation i ett jämförande perspektiv – nationell och lokal nivå att problemet 
med en ojämn könsrepresentation kan uppfattas som icke demokratisk. Detta kan i sin tur leda 
till att kommunernas legitimitet ifrågasätts då olika sociala tillhörigheter kan leda till att olika 
frågor tas upp i politiken. På så sätt är det viktigt med jämställdhet i kommunfullmäktige, i så 
väl påverkan, delaktigheten och närvaron. Det är först när kvinnorna deltar i den politiska 
representation som samhället i helhet gynnas och når sin fulla potential (Wide 
2006:6).  Därför är det intressant att studera kvinnor som tillhör en underrepresenterad grupp i 
en kommun som sticker ut i Västra Götalands Län. Eftersom kvinnorna i denna kommun 
tillhör den berörda gruppen är det också dem som är mest lämplig att studera för att besvara 
syftet. 
 

1.2 Syfte & frågeställningar 

 
Syftet med detta arbete är att studera hur kvinnliga kommunpolitiker upplever sitt inflytande i 
kommunfullmäktige i en mindre kommun i Västra Götalands län. Syftet är också att studera 
vilka attityder de har till könsfördelning i kommunfullmäktige. Vi vill dessutom ta reda på hur 
de resonerar kring vilka bakomliggande faktorer till deras underrepresentation är i 
kommunfullmäktige. Utifrån detta har vi formulerat följande frågeställningar som lyder: 

 
• Hur upplever de kvinnliga kommunpolitiker sitt inflytande i kommunfullmäktige? 
• Vilka attityder har kvinnliga kommunpolitiker till könsfördelning i 

kommunfullmäktige? 
• Hur resonerar kvinnliga kommunpolitiker om de bakomliggande faktorer som ligger 

till grund för kvinnornas underrepresentation i kommunfullmäktige? 
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1.3 Begreppsförklaringar 

 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i en kommun som påverkar människors 
dagliga liv. Kommunerna ansvarar för människors välfärd, livskvalitet och levnadsvillkor, till 
exempel skola, barnomsorg, äldreomsorg, socialvård med mera. 
 
Jämställdhet 
Jämställdhet är ett politiskt begrepp som lägger tonvikten på jämlikhet mellan kvinnor och 
män. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla 
områden. 
 
 
Könsfördelning 
En könsfördelning kan vara jämn eller ojämn. En jämn könsfördelning anses råda då andelen 
kvinnor respektive män i en grupp är 40/60 procent eller jämnare. 
 
 
Underrepresentation 
En grupp som, i vårt sammanhang är i minoritet, det vill säga som har för få representanter. 
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1.4 Avgränsning 

 
Vi har valt att avgränsa studien geografiskt och till ett specifikt organ i en kommun. Det valda 
organet är kommunfullmäktige i en mindre kommun i Västra Götalands län. Valet grundar sig 
dels på att vi är hemmahörande i Göteborg och därför valde att studera en närliggande 
kommun och dels för att kommunfullmäktige i den valda kommunen uppvisar en relativt 
ojämn könsfördelning till skillnad från andra närliggande kommuner. Utgångspunkten för 
studien är den statistik som valmyndigheten uppvisar vad gäller könsfördelningen för 
mandatperioden år 2015–2018. Således grundar sig denna studie på den aktuella 
mandatperioden vilket innebär att tidigare mandatperiod inte kommer att behandlas. Vidare 
har vi även valt att endast fokusera på kvinnliga politiker i kommunfullmäktige för att ta del 
av deras attityder och tankar kring området som presenteras i syftet. Vi vill ta reda på hur 
kvinnliga kommunpolitiker upplever sitt inflytande, vilka attityder de har till 
könsfördelningen, samt hur de resonerar kring de bakomliggande faktorer som ligger till 
grund för kvinnornas underrepresentation i fullmäktige. Anledningen till att vi valde kvinnliga 
och inte manliga kommunpolitiker beror på att vi vill få en så bred och fördjupad beskrivning 
som möjligt då vi anser att kvinnorna kommer ge oss en bättre bild av det vi avser att lyfta 
fram då de kan yttra sig utifrån deras egna upplevelser samt erfarenheter som kvinna. 

 
 

2. Tidigare forskning 

 
I det här avsnittet kommer vi presentera tidigare forskning som vi anser är relevanta för vår 
studie. För att kunna redogöra för den kunskap som finns inom vårt problemområde kommer 
vi att redovisa Kön och makt i Norden samt Kvinnlig representation i kommunalpolitiken. 
Nedan följer ett urval av studier som visar en del av den kvinnorepresentationen. 
 

2.1 Kön och makt i Norden 
 
Sverige hamnar i topp på listan och anses vara ett av världens mest jämställda länder, vilket 
har inspirerat många politiker världen över och dessutom lett fram till diskussionsfrågor om 
jämställdhet runt om i världen. Samtidigt har det lett till att många forskare, bland annat 
Dahlerup, Haavio-Mannila och Bergqvist, kartlagt och analyserat Sverige och de svenska 
förhållanden ur ett könsperspektiv, där forskarna bevittnat om att verkligheten ter sig 
annorlunda än den bild som ofta målas upp gällande jämställdheten. Nordiska ministerrådet 
har gjort två jämförande studier kring politik och kön i de nordiska länderna. (Niskanen & 
Nyberg 2010:249) 
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I den första studien som utkom 1983, Det uferdige demokratiet; Kvinner i nordisk politikk, 
skriven av Dahlerup, Haavio-Mannila, fastställs det att politiken är ett manligt område, det 
vill säga att männen dominerar stort i politiken.  Dock ställer sig forskarna frågan om varför 
kvinnorepresentationen har stigit. Svaret som ges är att kvinnornas ställning har stärkts de 
senaste tio åren då allt fler kvinnor utbildar sig och arbetar, att allt fler kvinnor blir mer 
engagerade utanför familjesfären, men också att samhällets politik och ideologi förändras. 
Dessa är enligt forskarna de faktorer som påverkade kvinnoorganisationer som fick ett ökat 
handlingsutrymme. (Niskanen & Nyberg 2010:249) 
 
I den andra studien som utkom 1999, Likestilte demokratier? Kjønn og politikk i Norden, som 
är skriven av Bergqvist, tas det upp frågor om jämställdhet och varför jämställdheten skiljer 
sig åt i de nordiska länderna. I den publikationen konstateras det bland annat att det finns 
skillnader mellan olika partier vad gäller rekrytering och nominering men att svenska och 
norska partier nominerar allt fler kvinnor och uppnår jämställdhet i högre grad i jämförelse 
med de andra partierna i norden. Fortsättningsvis skriver forskarna i studien att i Sverige och 
Finland har kvinnoförbunden genom tiderna haft en stor effekt och detta därmed har haft en 
betydelse för kvinnorna att engagera sig politiskt. Det konstateras också att i Sverige och 
Norge har jämställdhet på regeringsnivå och den statliga administrationen förankrats. 
Sammanfattningsvis skriver forskarna att Sverige ligger högt på alla på alla dimensioner 
bland de nordiska länderna. (Niskanen & Nyberg 2010:249) 

 
2.1.1 Könskvotering 
 
Könskvotering har visat sig vara effektiv för att uppnå jämnare maktfördelning, både frivillig 
och lagstadgad könskvotering. Dock har det visat sig att även långtgående jämställdhet 
uppnåtts utan kvotering.  En viktig slutsats som kommit fram i studien är att det inte går att 
dra några tydliga slutsatser om sambandet mellan könskvotering i partier och 
kvinnorepresentationen i parlamenten. Å ena sidan har partier i länder som till exempel i 
Danmark som antingen avskaffat eller aldrig tillämpat kvotering idag de högsta 
kvinnoandelarna i sina Folketingsgrupper. Å andra sidan konstaterar Freidenvall, Dahlerup 
och Skjeie att introduktionen av kvotering i de övriga länderna huvudsakligen bidragit till en 
kontinuerlig ökning av kvinnorepresentationen även om den redan innan införande varit höga 
i partiernas parlamentsgrupper. Det som dock kan konstateras är att kvoteringen har visat 
effekt. Detta eftersom konkurrensen mellan partierna och de jämställdhetsdebatterna vad 
gäller åtgärderna väckt hela det politiska spektret att aktivt ta ställning i representationsfrågor. 
(Niskanen & Nyberg 2010:39) 
 
2.1.2 Kvinnoförbund  
 
År 1919 beslutade riksdagen om allmän och lika rösträtt och valbarhet för män och kvinnor i 
Sverige. Politiska kvinnoförbund har i Sverige funnits ungefär lika länge som kvinnorna haft 
rösträtt och bildades i fyra av de fem riksdagspartierna (Alnevall 2009:250–251). Behovet av 
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kvinnor att organisera sig ökade efter att rösträttsreformen genomfördes 1921. Förutom att 
arbeta med målsättningar och rekommendationer om förbättringar vad gäller kvinnors och 
barns villkor och jämställdhet, har kvinnoförbunden dessutom arbetat med att välkomna fram 
och stödja kvinnliga kandidater (Freidenvall 2006:63). Innan reformen välkomnades kvinnor 
inte in i politiska partier och även efter deras rösträtt förblev partierna i realiteten endast för 
män. De politiska partierna var eniga om att det var kvinnornas fel att de inte lyckades hävda 
sig bättre. Allt från bristande intresse, brist på kompetens, okunskap, dålig sammanhållning 
och avsaknad av initiativ pekades ut som orsakerna (Freidenvall 2006:60). Men 
kvinnoförbunden kom också att utsättas för intern kritik, framförallt inom socialdemokraterna, 
när de kvinnliga väljarna inte röstade på partiet i önskad omfattning (Freidenvall 2006:63). 
Enligt historikern Kjell Östberg (1997) ledde kvinnors lägre röstdeltagande (före andra 
världskriget) till en allmän uppfattning om att kvinnor svikit sin plikt som väljare. Därmed 
drogs slutsatsen till att kvinnor var okvalificerade, ointresserade och saknade kunskap 
(Östberg 1997:251). I de nordiska länderna har de strategiska faktorerna delvis varit olika, 
dock har kvinnoorganisationerna såväl inom partierna och som de fristående, varit avgörande 
för ökningen av kvinnorepresentationen. (Alnevall 2009:284) 

 
2.2 Kvinnlig representation i 
kommunalpolitiken 
 
Gustafsson skriver i sin studie Könsmakt och könsbaserade intressen: om könspolitisk 
representation i svensk kommunalpolitik i vilken grad kvinnors och mäns politiska intressen 
skiljer sig åt. Syftet med Gustafssons studie har varit att studera kvinnors sätt att påverka 
kommunpolitiken med avseende på deras intressen. Syftet med hennes studie har också varit 
att studera kvinnors sätt att utöva inflytande inom kommunpolitiken. Gustafsson (2008) 
menar att för att möjliggöra detta måste kvinnorna ha större handlingsutrymme vilket 
begränsas av männen. Förutom detta menar hon männen måste agera för att motverka 
begränsningar och förtryck för att kvinnorna ska ha samma möjligheter att utöva inflytande 
som dem, men att männen inte visar intresset för det (Gustafsson 2008:81–87). Således har 
könstillhörigheten en betydande roll för hur kommunpolitiken ser ut. Gustafsson (2008) 
skriver att kvinnlig representation i politiken är viktig och nödvändig eftersom det finns en 
tydlig åsiktsskillnad mellan kvinnor och män. Hon anger att kvinnor och män företräder olika 
politiska åsikter och gör olika politiska prioriteringar. Utöver detta hävdar Gustafsson (2008) 
att männen har en dominerande roll på arenan. Således uppstår det skillnader mellan hur 
kvinnor och män påverkar i olika frågor. Hon förklarar att kvinnor är begränsade på den 
kommunalpolitiska arenan och inte har samma rättigheter och möjligheter i 
kommunalpolitiken i jämförelse med männen (Gustafsson 2008:218). Studien påvisar att 
männens representation inom de hårda frågorna är betydligt högre i jämförelse med 
kvinnornas. Det finns alltså en könsskiljelinje, som delar in kvinnor och män i olika frågor. 
(Gustafsson 2008:130–135) 
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Wide (2010) beskriver i sin studie KVINNORS POLITISKA REPRESENTATION I SVENSKA 
KOMMUNER vilka faktorer som är gynnsamma för kvinnors politiska representation, till 
exempel det proportionella valsystemet, partiernas könskvotering, den egalitära och 
sekulariserade kulturen, samt den socioekonomiska utvecklingen. Wide (2010) menar att 
dessa faktorer utmärker Sveriges kommuner för en hög kvinnorepresentation. Vidare skriver 
hon att kvinnors politiska representation är i större utsträckning representerad i 
kommunalpolitiken i Sverige, i jämförelse med andra länder, men att kvinnors politiska 
representation alltid varierat kraftigt mellan olika kommuner (Wide, J 2010:30–31). Kvinnors 
och mäns politiska representation kan jämföras med en balansvåg med två vågskålar. Om 
könsfördelningen är jämn, ett tillstånd som på engelska kallas ’’a gender balanced 
representation”, finns hälften av männen och hälften av kvinnorna representerade i de 
politiska organen. (Wide 2006:1) 
 
Wide (2010) skriver vidare om varför kvinnors representation i kommunpolitiken varierar 
mellan olika kommuner under större delen av efterkrigstiden fram tills 1990-talet. Kvinnors 
politiska representation var högre i städer och större i kommuner med en mångfacetterad 
arbetsmarknad och lägre i jordbrukskommuner, i industrikommuner samt i kommuner som 
har hög religiositet. Wide (2010) förklarar att sambandet mellan kommunstrukturen och 
normer kring vad män och kvinnor ”kan”, ”får” och ”bör” göra är orsaken till varför kvinnors 
representation varierade fram tills 1990-talet.  Politik likaså kommunalpolitik har traditionellt 
sett varit ett manligt område anser Wide (2010) och menar att sekularisering och 
socioekonomisk utveckling vanligen medför till att traditionella normer och värderingar 
förändras över tid och att en del försvinner. Författaren skriver också att städer och större 
kommuner uppnår högre jämställdhet gentemot mindre kommuner som snarare har en mer 
traditionell socioekonomisk struktur och högkyrklighet. Till följd av detta påverkas 
kvinnornas intresse och möjligheter för att åta sig i politiska uppdrag. Det finns då färre 
kvinnor som blir utvalda kandidater och färre män som blir intresserade av att nominera 
kvinnliga kommunpolitiker menar hon. (Wide 2010:32) 
 
Från 1990-talet har främst sammansättningen av partierna haft en större effekt på kvinnors 
politiska representation. Wide (2010) förklarar att detta kan bero på att Socialdemokraterna 
införde könskvotering ‘’varannan damernas’’ (vilket innebär att kvinnliga och manliga 
kandidater ska varvas på vallistorna) år 1994. Innan valet 1994 var skillnaderna mellan de 
olika partierna mindre vad gäller kvinnors politiska representation. Kvinnorepresentationen är 
högre ju fler ledamöter det finns från de partierna till vänster (Vänsterpartiet, 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet) i jämförelse med partier till höger (Moderaterna, 
Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna). Utöver detta menar Wide (2010) att partier 
till höger har en mer traditionell syn på kvinnornas roll samtidigt som man avstår från 
könskvotering och har principer för nomineringsprocess som går i riktning mot att missgynna 
kvinnor. Genom nomineringar har partierna nästan full kontroll och uppsikt över vem som ska 
nomineras och släppas in i politiken. På det sättet benämns därför partierna som ”portvakter”, 
som går ut på att partierna bestämmer vem porten till den politiska församlingen skall öppnas 
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för. Wide (2010) menar att den främsta orsaken till varför kvinnorepresentation ser olika ut i 
olika kommuner utgörs av partiernas nomineringsprocesser. (Wide 2010:33–34) 
 

 
2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Freidenvall (2016) skriver i sin studie att kvinnoförbunden är en avgörande faktor för 
ökningen av kvinnorepresentationen i de nordiska länderna. Alnevall (2009) skriver i sin 
studie att könskvotering i de nordiska länderna gett effekt för att uppnå en jämnare fördelning 
av makt, men att även visat att långtgående jämställdhet har uppnåtts utan kvotering eftersom 
det inte går att dra tydliga slutsatser om sambandet mellan kvotering och 
kvinnorepresentationen på nationell nivå. Å andra sidan konstaterar Freidenvall, Dahlerup och 
Skjeie (2016) könskvotering i de flesta nordiska länderna bidragit till ständigt ökande av 
kvinnorepresentationen. Wide (2010) konstaterar däremot att sekularisering och 
socioekonomisk utveckling har varit avgörande faktorer för hur politiken har varierat på 
kommunal nivå. Vidare anser Wide (2010) att könskvotering är en avgörande faktor för 
ökningen av kvinnorepresentationen på kommunal nivå.  Gustafsson (2008) och Wide (2010) 
instämmer med att kvinnorepresentationen är gynnsam för hur kommunalpolitiken ser ut. Det 
finns dock en ambivalens kring faktorer som kan kopplas till kvinnors underrepresentation på 
kommunal nivå och kvinnors sätt att utöva inflytande inom kommunalpolitiken. Gustafsson 
(2008) menar att kvinnornas handlingsutrymmen begränsas av männen medan Wide (2010) 
menar att den utgörs av partiernas nomineringsprocesser. Östberg (1997) skriver i sin bok att 
kvinnorna ansågs vara okvalificerade och ointresserade med mera efter rösträtten. Det finns 
en oändlig med forskning om kvinnorepresentation på nationell nivå och färre inom 
kommunalpolitiken. Det finns dock ingen forskning om kvinnliga politikers attityder till 
könsfördelning, där en av våra frågeställningar är vilka attityder kvinnliga kommunpolitiker 
har till könsfördelningen. 
 
 
 

3. Teori 
 

I det här avsnittet kommer vi presentera de teorier som vi anser är relevanta för vår studie. 
Dessa teorier kommer vi att använda i vår studie för att sätta de i relation till studiens 
resultat. Teorierna kommer att hjälpa oss att förstå och förklara det som framkommer i vår 
studie. Den första teorin handlar om vertikal respektive horisontell könsfördelning och är 
relevant för vår studie eftersom den hjälper oss att förstå den könsmönster som existerar inom 
politiken. Den andra teorin “politisk representation av kön” behandlar olika argument vad 
gäller kraven på den politiska representationen. Teorin om genussystemet och 
genuskontraktet hjälper oss att förstå den relationsmönster som existerar mellan män och 
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kvinnor. Slutligen behandlar den fjärde teorin “Token” relationen som uppstår mellan 
personerna i minoritet- och majoritetsgrupper. 

 

3.1 Vertikal- och horisontell könsfördelning 

 
Som tidigare beskrivet i uppsatsens inledande delar är kvinnor i politiken underrepresenterade. 
Detta problem lyfter Gustafsson (2008) upp i sin avhandling och menar att när män är 
överrepresenterade inom politiken begränsas kvinnors politiska påverkan och de beslut som 
fattas. Hon beskriver könsfördelningen som en kamp för kvinnor där de behöver arbeta för 
jämställdhet. Vidare beskriver Gustafsson (2008) mäns syn på problemet och menar att 
eftersom män inte upplever någon typ av diskriminering på grund av könstillhörigheten, så 
finns det heller inget att arbeta för när det gäller jämställdhet. Detta då män oftast hamnar 
högst upp på vallistor och dessutom får sin vilja igenom i större utsträckning än kvinnor. När 
det gäller maktpositionerna i politiken beskrivs detta genom att män främst lyssnar på 
varandra inom kommunalpolitiken, att män har mer makt i samhället, samt att män har 
betydligt lättare att utöva inflytande över politiska beslutsfattandet. Det faktum att kvinnor har 
det svårare att få tillgång till maktpositioner och inflytande i politiken gör att det finns en 
vertikal könsfördelning mellan könen. (Gustafsson 2008:172) 

 

3.1.1 Vertikal könsfördelning 
 
Den vertikala könsfördelningen kännetecknas av en hierarki där de högsta befattningarna 
generellt domineras av män. Den vertikala könsfördelningen är problematisk för kvinnors 
delaktighet inom politiken att verka på samma villkor som män och då även problematiskt för 
representationen i den politiska arenan (Gustafsson 2008:84). Den vertikala könsfördelningen 
inom politiken tas även upp i rapporten Vertikal ojämlikhet i kommunpolitiken som är skriven 
av Folke & Rickne (2015) där de undersöker om kvinnors underrepresentation på 
maktpositioner existerar. Vad Folke & Rickne kommer fram till är att det existerar 
underrepresentation på maktpositioner och de tar upp två viktiga problem gällande detta. 
Problemen handlar dels om att kvinnor lämnar politiken av den orsaken att de får barn och 
dels om att kvinnor har en mindre chans att tilldelas maktpositioner, detta trots att de har 
kvalifikationer som är likvärdiga männens. (Folke & Rickne 2015:12) 
 
Folke & Rickne menar vidare att det finns vissa hinder för kvinnor som gör att de inte har 
samma villkor som män till inflytande inom politiken. Anledningen till detta menar de bland 
annat ligger i familjeansvaret som kvinnor har. Kvinnorna tar i större utsträckning mer ansvar 
för familjen än männen, vilket även går ut över deras politiska engagemang. Kvinnorna har 
vidare andra förväntningar på sig än männen som beror på samhällets värderingar. Forskarna 
menar med detta, att kvinnor och män har olika positioner i familjelivet som påverkar dem i 
arbetslivet och i politiken (Folke & Rickne 2015:22, 36–37). I rapporten ”Vertikal ojämlikhet 

https://demokratiutredningen.files.wordpress.com/2015/04/folke-rickne-vertikal-ojc3a4mlikhet-i-kommunpolitiken.pdf
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i kommunpolitiken” som är framtagen av samma forskare påvisas även att det finns skillnader 
i kvinnors och mäns möjlighet att nå toppen och att följderna av det här kan variera. Forskarna 
menar att det finns en vertikal ojämlikhet för kvinnor eftersom deras andel avtar högre upp i 
hierarkin, detta trots att det går att konstatera att de är välrepresenterade på de lägsta nivåerna 
inom den kommunala politiken. Vad gäller påföljdernas skillnader skriver forskarna att 
kvinnor med barn under 18 år som har en ordförandepost har en betydlig högre risk att hamna 
i en skilsmässa i jämförelse med män. 
 

3.1.2 Horisontell könsfördelning 
Den horisontella könsfördelningen inom kommunalpolitiken handlar däremot om mjuka 
respektive hårda frågor. De mjuka frågorna definieras som vård och omsorg, socialtjänst och 
barn, utbildning med flera och de hårda (traditionella) frågorna som utrikespolitik, ekonomi 
samt samhälle och bygg med mera. Gustafsson (2008) finner bland annat att 
könstillhörigheten har en större betydelse än till exempel blocktillhörigheten vad gäller de 
typiska ”kvinnofrågorna” och de typiska ”mansfrågorna” (Gustafsson 2008:134). 
Problematiken med detta är då att olika frågor lyfts upp inom politiken där vissa frågor 
sorteras som mer viktiga än andra. Gustafsson förklarar detta genom att beskriva det som att 
könstillhörighet har en påverkan på vilka frågor som lyfts upp och därmed får den även en 
påverkan på politikens innehåll. (Gustafsson 2008:118–131) 

 

3.2 Politisk representation av kön 

 
Phillips anser att det idag finns en ökning av demokratiska argument som syns i hög grad 
baseras på kraven vad gäller politisk representation, något som exempelvis ger sig i uttryck 
genom högre krav på en jämställd representation av könen (Phillips 2000:5). Tidigare utgick 
det ifrån ''vad” det är som representeras i politiken. Detta ifrågasätts eftersom vissa grupper 
utesluts när ingen tar hänsyn till vilka beslutsfattarna är. Idag argumenteras det därför för att 
omformulera den politiska representationen så att man också utgår ifrån ''vem” det är som 
representerar. Därmed utmanar “närvarons politik” det vill säga, vem det är som representerar 
“idéernas politik” det vill säga vad det är som representeras. Teorin om närvarons politik 
innebär representation i form av personer som delar samma erfarenheter och intressen och 
som det därför går att identifiera sig med. Närvarons politik tar hänsyn till en mer jämställd 
representation av människor. Vilka som representerar påverkar också vad som representeras, 
vilket i sin tur påverkar samhället och vilka frågor som prioriteras (Phillips 2000: 12–15). 
Närvarons politik handlar inte om att låsa in människor i bestämda identiteter eller att 
definiera intressegrupper. Närvarons politik handlar istället om att göra det möjligt för dem 
som är uteslutna från politiken att på ett direkt sätt kunna engagera sig i den politiska debatten 
och beslutsfattandet. Phillips tydliggör på så sätt vikten av “närvarons politik” där det 
huvudsakliga argumentet handlar om vikten av en symbolisk representation. Den symboliska 
representationen handlar om förebilder och att skapa en offentlig bekräftelse på allas jämlika 

https://demokratiutredningen.files.wordpress.com/2015/04/folke-rickne-vertikal-ojc3a4mlikhet-i-kommunpolitiken.pdf
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värde. Detta dels för att alla ska kunna bli rättvist representerade och dels för att spegla 
nationens uppbyggnad (Phillips 2000:55). Phillip menar att det borde vara en självklarhet med 
en jämlik representation när ett samhälle består till hälften av kvinnor och till hälften av män. 
(Phillips 2000:61) 

 
Wängnerud & Anthonsen (2000) har gjort empiriska undersökningar av kvinnors politiska 
närvaro på nationell nivå och utgått ifrån teorin om närvarons politik. I undersökningarna har 
hon definierat kvinnors intresse i tre olika steg: (i) ett synliggörande av kvinnor som social 
kategori; (ii) ett erkännande av en ojämlik maktrelation mellan könen och (iii) genomförande 
av politik för att öka kvinnliga medborgares autonomi. Wängnerud & Anthonsens (2000) 
empiriska undersökningar stödjer teorin om närvarons politik och visar framförallt att 
kvinnliga politiker står för politiseringen av kvinnors intressen och erfarenheter. Det vill säga, 
kvinnliga politiker prioriterar och lyfter upp frågor om jämställdhet i större omfattning än 
männen. Detta oavsett kvinnornas partitillhörighet. (Wängnerud & Anthonsen 2000:2–3) 

 

3.3 Genussystem och genuskontraktet 
 

Författaren Hirdman Yvonne (2001) introducerade två begrepp som kom att kallas för 
“genussystem” och ”genuskontraktet”.  Dessa begrepp använder hon som verktyg för att 
förklara maktskillnaderna som finns mellan män och kvinnor. Författaren menar att 
genussystemet dels består av föreställningar, normer och värderingar om hur män och kvinnor 
bör agera i relation till sitt egna kön (men även till det motsatta könet) och dels till vad som 
anses vara ”manligt” respektive ”kvinnligt”. Genussystemet reflekterar den ordning som råder 
i samhället och förklarar de relationsmönster som finns mellan män och kvinnor. Hirdman 
(2001) menar att det finns en idealtyp och att regler, skyldigheter, rättigheter och förpliktelser 
finns i det så kallade “genuskontraktet”. Kontraktet innehåller regler för de båda könens 
rättigheter, skyldigheter och ansvar och utifrån detta kontrakt utformas därmed förutsättningar 
för en genusbunden rationalitet och upprepning samt bekräftelse av den “naturliga” ordningen 
i samhället. Det vill säga, kontraktet är kulturellt nedärvt i varje individ där den 
undermedvetna överenskommelsen styr de båda könen. Exempel på detta genuskontrakt som 
kan råda handlar om att kvinnan ska vara omhändertagande av sin natur och där mannen 
istället ska beskydda och försörja sin familj. Hirdman (2001) menar att denna genusordning 
ökas dagligen och att vi alla, både kvinnor och män, är med och skapar denna genusordning 
som vanligtvis sker helt omedvetet eftersom vi upplever det som "normalt". Hennes 
genusteori grundar sig vidare på två principer vilka är könens isärhållande och mannens 
överordnad. Hirdmans (2001) teori har sin utgångspunkt från ett historiskt perspektiv om en 
maktbalans och en hierarki som funnits mellan en man och kvinna sedan många år tillbaka. 
Hon anser att genus är både en biologisk och en social konstruktion det vill säga, när 
individens kön är fastställd så bemöts individen av omvärlden på ett överensstämmande sätt 
från det rådande samhällsperspektivet. Hon menar att allt ifrån till exempel kläder, intressen 
och personlighet undermedvetet styr individens val och detta utifrån de sociokulturella normer 
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som finns i vår vardag. Genus är inte något som bara är kopplat till kroppar, utan till allt 
menar författaren. Våra tankar om manligt respektive kvinnligt sätter sin prägel i världen 
omkring oss och fyller därmed ut platser, politik, situationer, arbete med flera. (Hirdman 
2001: 51–52) 

3.4 Token 
 
Kanter (1993) skriver i sin bok Men and women of the corporation att kvinnor i högt uppsatta 
positioner ofta utgör en stark minoritet jämfört med män som ofta utgör en stark majoritet. De 
grupper i minoritet benämner hon som tokenism och de personerna i minoritet benämner hon 
som tokens. Kvinnor blir satt som en ”ut-grupp’’ och män som’’in-grupp”. Fenomenet 
tokenism består i sin tur av tre olika slags riktningar som uppstår vid relationen mellan 
personerna i minoritet- och majoritetsgrupper. Dessa riktningar är visibility (synlighet), 
contrast (kontrast) samt assimilation (assimilering). (Kanter 1993: 207-210) 
 

3.4.1 Visibility 
 
Kanter (1993) skriver att kvinnor som befinner sig i minoritet kommer att stöta på problem. 
Uppmärksamhet är det första som kommer att påverka kvinnorna. Uppmärksamhet innebär att 
kvinnor syns mer därför att de utgör en minoritet, gentemot män som utgör en majoritet 
(Kanter 1993: 210). Därför måste kvinnorna arbeta hårdare för att visa sin kompetens och för 
att få sina prestationer uppmärksammade och synliga. Detta i sin tur leder till att kvinnorna 
känner mer press att visa upp sina kunskaper gentemot männen. De måste också arbeta 
smartare för att ett litet fel inte ska rannsakas (Kanter 1993:214). Därmed utgör kvinnan en 
symbol för vad kvinnor kan prestera efter sina bästa förmågor, istället för att ses som en 
individ (Kanter 1993:210). Kvinnor i Kanters (1993) uttryckte att de ville minska sin 
synlighet (Kanter 1993:213) På grund av kvinnors synlighetseffekt kan de uppfattas som ett 
hot mot männen (Kanter 1993:217). Författaren menar att kvinnors synlighet som minoritet 
slutligen kommer leda till att män i majoritet så småningom kommer förstå deras starka band 
mellan varandra och således uppleva kvinnor som ett hot. Därmed kan männen uppfatta hotet 
mot deras rådande normer och ställning, vilket genererar osäkerhet hos männen. (Kanter 
1993:222) 
 

3.4.2 Contrast 
 
Contrast eller kontrast är den andra riktningen som innebär att den grupp som utgör en stark 
majoritet kommer att bli medveten om sin egen organisationskultur när någon från 
minoritetsgruppen kommer in i gruppen. Kanter (1993) skriver att män oftast vill försvara den 
rådande organisationskulturen och att detta ytterligare stärker skillnaderna mellan minoritets-
och majoritetsgruppen (Kanter 1993:210–211). När det uppstår skillnader leder det till att 
generaliserade stereotyper etableras. Kvinnorna tvingas in i bestämda roller för att stärka 
organisationskulturen i majoritetsgruppen, istället för att försvaga den (Kanter 
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1993:222).  Därmed har kvinnorna två val som de kan välja emellan. Det första är att 
acceptera utanförskapet, det andra är att försöka bli en av majoritetsgruppen och klart ange sig 
själv som undantaget och vända sig mot minoritetsgruppen för att bli accepterad av 
majoritetsgruppen. (Kanter 1993:230) 

 

3.4.3 Assimilation 
 
Assimilation eller assimilering är den tredje och sista riktningen som förekommer mellan 
minoritet- och majoritetsgrupper. Assimilering innebär att personer som är olik andra i fråga 
om sociala normer, avvikare, inte får vara individer (Kanter 1993:210).’’Role encapsulation’’ 
som Kanter (1993) benämner, handlar om att kvinnor bedöms utifrån förekommande 
stereotyper och utifrån generaliseringar om dem. Kvinnor som är avvikare tilldelas 
stereotyper och tvingas in i bestämda roller. De tilldelade stereotyperna upplevs vara 
begränsade och därför mycket svåra att ändra på. Därför är det enklare att uppfylla de 
tilldelade stereotyperna än att bekämpa dem. Stereotyper medför till att kvinnorna beter sig 
annorlunda i organisationen och de bekräftas när avvikare lever upp till de förväntade rollerna. 
(Kanter 1993:230–232) 
 
 
 

4. Metod 

 
I metodavsnittet motiveras val av insamlade data som används för att besvara våra 
frågeställningar. Inledningsvis så kommer vi att presentera den valda metoden för 
datainsamlingen samt för- och nackdelar med metodvalet. Därefter kommer vi att redogöra 
för val av analysobjekt. Slutligen kommer bearbetning och analys av materialet samt etiska 
överväganden att presenteras. 
 

4.1 En kvalitativ metod 

 
Syftet med detta arbete är att studera hur kvinnliga kommunpolitiker upplever sitt inflytande i 
kommunfullmäktige i en mindre kommun i Västra Götalands län. Syftet är också att studera 
vilka attityder de har till könsfördelning i kommunfullmäktige. Vi vill dessutom ta reda på hur 
de resonerar kring vilka bakomliggande faktorer som ligger till grund för kvinnornas 
underrepresentation i kommunfullmäktige. För att uppnå syftet ansåg vi att det var relevant att 
använda en kvalitativ metod, vilket kan ge svar på hur kvinnorna upplever sitt inflytande, 
fånga deras attityder till könsfördelningen i fullmäktige, samt ta reda på hur de resonerar kring 
faktorerna som ligger till grund för kvinnornas underrepresentation i fullmäktige. Innebörden 
av den kvalitativa metoden grundar sig på att den fokuserar på ord snarare än siffror (Bryman 
2011:340). Vidare strävar kvalitativa forskare efter en nära relation till respondenterna 
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eftersom de ska kunna tolka och uppfatta världen utifrån samma synvinkel som 
respondenterna. (Bryman 2011:371) 

 

4.2 Intervju som verktyg 

 
Vid en kvalitativ studie används flera olika metoder, bland annat observationer och intervjuer. 
Vi har använt oss av intervjuer, närmare bestämt en semistrukturerad intervju för att samla in 
information till vår studie. Vi började med att utforma en intervjuguide med ett antal frågor 
som legat till grund för vår intervju. Eftersom vi strävade efter en flexibel intervju som skulle 
likna ett öppet samtal snarare än ett förhör ville vi att det skulle finnas utrymme för 
respondenterna att tala om andra saker, utöver det som intervjuguiden tagit upp. Därför var 
det självklart för oss att använda denna metod för att studera vårt ämnesområde.  I en 
kvalitativ studie är intervjuer den mest använda metoden. Det som gör intervjumetoden 
attraktiv är den flexibilitet som metoden möjliggör. Syftet med intervjuer är att få en bred och 
fördjupad beskrivning som möjligt av det man avser att lyfta fram (Bryman 2011:412). Man 
försöker förstå världen ur människors upplevelser och attityder av olika slag. Syftet med 
intervjuer är också ta reda på hur verkligheten skapas (Bryman 2011: 413). Genom intervjuer 
kan man fånga upp den komplexa verkligheten. (Kvale & Brinkmann 2009:17) 
 
Trots fördelarna riktas det även kritik mot metoden (Bryman 2011:368). Den första kritiken 
avser tiden som innebär att metoden är av tidskrävande karaktär, det vill säga att en hel del tid 
behöver avsättas (Bryman 2011: 412–413). En annan nackdel rör studiens reliabilitet, validitet 
samt generaliserbarhet. Reliabilitet rör frågan om huruvida en datainsamling har fungerat då 
resultaten blir desamma om den genomförs på nytt, att en kunskap är framtagen på ett 
tillförlitligt sätt, medan validitet rör frågan om huruvida ett mätinstrument mäter det man 
avser att mäta (Bryman 2011:49–50). Generalisering innebär att man drar slutsatser om en 
händelse eller en grupp människor och den kunskapen man fått (Bryman 2011:168). Bryman 
(2011) argumenterar för reliabilitet och validitet som utgör viktiga kriterier i en kvantitativ 
metod. Dessa begrepp är dock svåra att tillämpa inom kvalitativ metod. Kortfattat kan man 
säga att den kvantitativa metoden ger resultat på faktorer som kan kvantifieras, bestående av 
siffror, mängder, tillfällen med mera utifrån forskarens syn, medan den kvalitativa metoden 
ger resultat i form av ord baserat på respondenternas föreställningar. Inom kvalitativ metod är 
mätning (så som i den kvantitativa metoden) inte det största intresset och därför så blir frågan 
om validitet och reliabilitet inte något speciellt sådana undersökningar. Vidare finns det även 
kritiker som anger svårigheterna i att generalisera i en kvalitativ studie, utöver den situation i 
vilket resultatet produceras. Det vill säga, det lämpar sig inte att generalisera resultatet av 
exempelvis en viss organisation där ett par individer intervjuats, till andra miljöer. (Bryman 
2011:369) 
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4.3 Andra kriterier för en kvalitativ metod 
 
Några författare har föreslagit om att använda andra kriterier för den kvalitativa metoden för 
att kunna göra en bedömning och en värdering. Lincoln & Guba (1985) föreslår två 
grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ metod. Dessa är ”vederhäftighet” 
(eller tillförlitlighet) och ”äkthet” (Bryman 2011:352–355). Det förstnämnda består av fyra 
delkriterier där alla är en motsvarighet till den kvantitativa forskningens kriterier vilka är: 

 
Trovärdighet vilket motsvarar Intern validitet och behandlar vikten av att forskningen sker i 
enlighet med de regler som finns och att deltagare i studien får ta del av resultaten och bekräfta 
dem. Detta är viktigt med då den kvalitativa metoden ämnar ta del av människors subjektiva 
upplevelser. Överförbarhet motsvarar Extern validitet och innebär att tydliga redogörelser ges 
av de detaljer som ingår i en kultur, detta så att man ska kunna avgöra hur pass överförbara 
resultaten är till en annan miljö. Pålitligheten motsvarar Extern validitet och innebär att man 
säkerställer att det finns en fullständig och tillgänglig redogörelse för de faser som ingår i 
forskningsprocessen. Att kunna styrka och konfirmera motsvarar objektivitet och handlar om att 
forskaren inte avsiktligt ska låta personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka 
sina slutsatser. (Bryman 2011:352–355) 

  
Vi har i vår studie ämnat att sköta forskningen professionellt och i enlighet med de 
rekommenderade riktlinjerna för en kvalitativ forskningsprocess. Med detta menar vi har 
erbjudit våra informanter att ta del av materialet vilket gör studien trovärdig. Gällande 
överförbarheten har tydliga redogörelser gjorts om studiegruppen som undersöktes, detta gör att 
samma studie skulle kunna genomföras i en liknande grupp i fullmäktige i en annan kommun. 
Vår studie är pålitlig så till vida att vi i studiens metoddel har redogjort för hur alla faser i 
processen har gått till. Vad gäller Att styrka och konfirmera har vi försökt att inte låta våra 
personliga värderingar eller teoretiska bakgrund påverka utförande eller vår slutsats. Trots att vi 
försökt hålla vår förförståelse i skuggan anser vi att den till viss del ändå präglat oss eftersom 
det inte går att uppnå en fullständig objektivitet. 
  
Vidare har det andra bedömningskriteriet “äkthet” följande delkriterier: Rättvis bild som 
handlar om undersökningen gett en tillräckligt rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som 
finns i den studerade gruppen. Ontologisk autencitet som handlar om undersökningen hjälper 
deltagarna den att komma till bättre förståelse för sin sociala situation. Pedagogisk autencitet 
som handlar om deltagarna genom undersökning fått en bättre bild av hur andra människor 
upplever saker och ting. Katalytisk autencitet som handlar om undersökning gjort att de som 
har medverkat i den kan förändra sin situation. Taktisk autencitet som handlar om 
undersökningen möjliggjort för deltagarna att enklare vidta de åtgärder som krävs. (Bryman 
2011:354–357) 
  
Denna studie har tillämpat delkriteriet rättvis bild. Detta har uppnåtts genom att vi noggrant och 
ordagrant transkriberade vad som sagts under intervjuerna. Vi har även ställt följdfrågor vid 
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oklarheter för att säkerställa att vi förstått vad respondenterna menade. Vidare har alla 
respondenter fått friheten till att öppet diskutera och utveckla samtalsämnet. Den rättvisa bilden 
kan dock ifrågasättas med tanke på att fem respondenter inte kan representera en generell 
verklighet. Därför har vi varit noggranna med att urskilja och belysa olikheterna bland våra 
respondenter. Å andra sidan hade fler respondenter till studien nödvändigtvis inte gett en 
klarare och rättfärdigande generell bild då det eventuellt hade uppkommit flera olikheter. 
 
Resterande äkthetskriterier beskriver huruvida undersökningen resulterat till att de 
medverkande i intervjuerna fått en bättre förståelse för: sin sociala situation (Ontologisk 
autencitet), om hur individer i deras miljö upplever saker och ting (Pedagogisk autencitet), 
hur de kan förändra deras situation (Katalytisk autencitet) och vilka möjligheter som finns för 
att vidta åtgärderna som krävs (Taktisk autencitet). Den ontologiska autenticiteten har 
uppnåtts i den mån att respondenterna reflekterat sina personliga upplevelser, attityder och 
dessutom resonerat vilket kan resultera till en bättre självkännedom. Detta eftersom 
respondenten har berättat om sig själv utifrån frågor som berör deras sociala situation. 
Däremot har vi inte föreslagit konkreta åtgärder, eller behandlat subjektiva upplevelser från 
andra kvinnliga politiker i fullmäktige än intervjupersonernas. Frågorna vad gäller huruvida 
intervjupersoner fått en bättre bild till andra personers upplevelser i deras miljö, hur de kan 
förändra deras situation efter att ha medverkat i undersökning och hur de ska vidta åtgärder 
som krävs faller därför utanför ramen för denna studie. 

 
 

4.4 Urval 

 
Våra respondenter togs fram via kommunens webbplats med hjälp av ett målstyrt urval, vilket 
innebär att vi inte hade som syfte att välja ut våra respondenter på ett slumpmässigt sätt. Enligt 
Bryman (2011) är målet med ett målstyrt urval att välja ut personer som är relevanta för 
forskningsfrågorna som formulerats (Bryman 2011:392), det vill säga våra respondenter valdes 
på ett strategiskt sätt. Urvalet grundade sig på att vi dels ville ha en stor variation av 
kommunpolitiker med olika partitillhörigheter och dels för att vi endast fokuserar på kvinnliga 
kommunpolitiker i vår studie. Vi kontaktade en eller flera kommunpolitiker med olika 
partitillhörigheter och utav dessa var det fem kvinnliga kommunpolitiker från varje parti som 
valde att ställa upp. Varje respondent fick möjligheten att själv välja den tid och plats för 
intervjun som passade bäst för henne. 
 
 

4.4.1 Presentation av intervjupersoner 
 
I vår studie har vi intervjuat fem kvinnliga politiker i kommunfullmäktige och kommer i detta 
avsnitt att namnge intervjupersonerna med fiktiva namn. Därefter följer en presentation av 
intervjupersonerna. Presentationen kommer att bland annat omfatta deras bakgrund och väg 
in till kommunalpolitiken: 
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• Inger tillhörande Liberalerna är i 70 årsåldern och bland annat ledamot i fullmäktige 
och social myndighetsnämnd. Ingers väg in till kommunalpolitiken tog fart då hon 
blev politisk aktiv i en organisation och såg mycket brister. Inger har som kvinna inte 
haft några hinder att komma in i fullmäktige. Inger blev utvald kandidat genom att hon 
blev tillfrågad av en verksam politiker om att ansluta sig till liberalerna. Det som 
skapar mening för Inger i fullmäktige är att hon vill vara med och påverka den 
hemmahörande kommunen för att se en utveckling i kommunen. 

 
• Berit tillhörande Socialdemokraterna är i 70 årsåldern och bland annat ledamot i 

kommunfullmäktige och socialberedningen. Berits väg in till kommunalpolitiken tog 
fart då hon blev politisk aktiv i en ung ålder och gick med i socialdemokraternas 
ideella organisation. Hon kom snabbt in i fullmäktige och nominerades i en ung ålder 
till som representant för Socialdemokraterna. Berit har som kvinna inte haft några 
hinder med att komma in i fullmäktige. Det som skapar mening för henne på arbetet är 
att arbeta för tredje man, det vill säga inte bara för henne och hennes familj utan även 
för andra och förväntningarna är att göra något oegennyttigt samt påverka situationen 
för människor till det bättre. 

 
• Evelina tillhörande Centerpartiet är i 70 årsåldern och är bland annat ledamot i 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Evelinas väg in till kommunalpolitiken 
tog fart då Evelina blev politisk aktiv genom tillfrågan om deltagande av en 
kommunpolitiker i fullmäktige. Hon anslöt sig till centerpartiet då centerpartiet 
började göra anspråk på miljöfrågorna. I kommunvalet hamnade hon högt upp i listan 
och blev utvald kandidat. Evelina har som kvinna inte haft några hinder att komma in i 
fullmäktige. Det som skapar mening för Evelina i fullmäktige är att företräda 
någonting som hon tror på. 

 
• Lotta tillhörande Miljöpartiet är i 60 årsåldern och bland annat ledamot i 

kommunfullmäktige och valnämnden. Lottas väg in till kommunalpolitiken tog fart då 
hon blev politisk aktiv och kom in i politiken genom att en miljöpartist föreslog henne 
om att ansluta sig till miljöpartiet. I kommunvalet hamnade hon på högt upp på listan 
plats och blev utvald kandidat. Lotta har som kvinna inte haft några hinder att komma 
in i fullmäktige. Det som skapar mening för Lotta är att delta och ta ansvar för 
besluten, samt att se över vad invånarna i kommunen vill ha för att sedan verkställa 
önskemålen. 

 
• Kersti tillhörande Moderaterna är i 60 årsåldern och bland annat ledamot i 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Karins väg in till kommunalpolitiken tog 
fart då hon blev politisk och började engagera sig ett ungdomsförbund och anslöt sig 
till moderaterna på lokal nivå. Karin blev utvald kandidat genom tillfrågan av en 
kommunpolitiker i fullmäktige. Karin har som kvinna inte haft några hinder att 



24 
 

komma in i fullmäktige. Det som skapar mening för Karin i fullmäktige är att få igång 
diskussioner mellan olika partier och utifrån det komma till beslut och nå resultat. 

 
 

4.5 Studiens genomförande 

 
Genom vårt målstyrda urval kontaktade vi en kvinnlig representant från varje parti för att se 
om det finns skillnader i deras åsikter. Vi började med att maila och skicka en 
intervjuförfrågan till respektive kommunpolitiker för att eventuellt kunna boka in en enskild 
intervju med respektive kommunpolitiker. Därefter utformade vi ett informationsbrev där vi 
skrev våra namn, vad och vart vi studerar, samt syftet med vår studie. Slutligen så skrev vi att 
vi önskade att få intervjua respektive ledamot. Vidare såg vi även till att varje 
kommunpolitiker fick kännedom om att de när som helst kunde avbryta intervjun, samt att det 
skulle vara anonyma. För att försäkra kommunpolitikernas anonymitet har varje 
kommunpolitiker tilldelats ett fiktivt namn som vi använde vid referat och citathänvisning i 
vår studie. 
 
Med samtliga respondenter hade vi muntliga intervjuer. Information om syftet med intervjun 
gavs i samband med informationsbrevet, men upprepades även vid intervjutillfället. Eftersom 
respondenterna gått med på att delta i undersökningen fick de själva välja plats för intervjun. 
Intervjuerna med respondenterna tog cirka 35 – 60 min att genomföra. Vi använde oss av en 
digital ljudupptagare efter att ha fått tillstånd av respondenterna. 
  
Allt material har samlats in genom semistrukturerade intervjuer för att möjliggöra för den 
intervjuade att kunna utveckla sina svar och fritt kunna uttrycka sina uppfattningar samt 
synpunkter (Bryman 2011:206). Detta ansåg vi varit av vikt då vi strävar efter förståelse och 
med hjälp av denna intervjumetod fick respondenterna därför möjligheten att förklara och 
uttrycka sig öppet. Därmed gav detta oss en ökad förståelse då metoden tillät följdfrågor 
snarare än begränsning av intervjun till låsta frågeställningar. Enligt Bryman (2011) ger 
semistrukturerade intervjuer även en flexibilitet i frågeordningen och möjligheten till att ställa 
eventuella följdfrågor, samtidigt som den ramar in de förutbestämda områdena i ämnet som vi 
vill beröra under intervjun (Bryman 2011:206). Av dessa anledningar såg vi därför denna 
intervjuform som den mest lämpliga metoden för oss att utgå ifrån. Vi fick möjligheten att 
styra respondenterna tillbaka till det vi ville ha svar på, samtidigt som vi fick ta del av 
respondenternas upplevelser, attityder, resonemang samt värderingar kring ämnet genom 
följdfrågor. 
  

 

4.6 Bearbetning 

 
Vi valde att transkribera samtliga intervjuer då vi ansåg att det skulle hjälpa oss i 
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analysmetoden. Bryman (2011) argumenterar för att transkribering av inhämtade data 
underlättar för en noggrannare analys av vad respondenterna sagt, samt att den underlättar för 
forskarens möjlighet till upprepade genomgångar av intervjuerna (Bryman 2011:428). Vidare 
delade vi upp transkriberingen av intervjuerna i hälften så att vi enskilt kunde sitta och 
fokusera på respektive intervjuer som vi tilldelat oss. Vi såg till att lyssna på intervjuerna flera 
gånger efter transkriberingen samtidigt som vi följde med i texten som vi hade skrivit 
ner.  Detta gjordes dels för att notera eventuella hör- och tolkningsfel och dels för att hitta 
likheter och få idéer till teman. Vi bestämde oss även för att skriva ut intervjuerna ordagrant i 
talform, detta för att förhindra eventuella missförstånd i det som har sagts.  Efter 
transkriberingen läste vi texten tillsammans och diskuterade för att få en enad och 
samstämmig bild. Därefter började vi med kodning som innebär att man bryter ner och 
kategoriserar data (informationen) för att kunna se vilka delar som är av teoretisk vikt 
(Bryman 2011:514). För att kunna koda vårt material började vi med att läsa igenom 
utskrifterna två gånger. Första gången vi läste igenom texten gjorde vi det utan några 
noteringar. Andra gången läste vi igenom materialet samtidigt som vi gjorde löpande 
noteringar. Vi noterade det som vi tyckte var väsentligt för studien och hittade likheter och 
olikheter. Dessa noteringar kom senare att bli våra nyckelord. För att vi skulle kunna urskilja 
det insamlade materialet och dess relevans i arbetet använde vi oss av teman där varje tema 
fick representera de aspekter som vi direkt kunde koppla till våra frågeställningar och till 
studiens teorier. Det handlade till exempel om teman som studien ämnar behandla såsom; 
upplevelser, attityder och resonemang. Slutligen hade vi en mängd återkommande nyckelord 
och meningar som vi ordnade under våra teman som sedan kom att utgöra analysen. 

 
Resultaten och analysen presenteras i ett eget kapitel där vi sammanfattade det övergripande 
från våra respondenter och sedan exemplifierade detta med citat. Vi har också valt att ta bort 
delar ur citaten där respondenterna upprepat sig och pausat. Genom att ta bort dessa delar blir 
det lättare för läsaren att förstå, samtidigt som sammanhanget kvarstår. 

 

 

4.7 Etisk övervägande  

 
Enligt Bryman (2011) har den svenska forskningen fyra huvudetiska principer. Den första 
principen är informationskravet vilket innebär att berörda personer i förväg skall informeras 
om undersökningens syfte. Denna princip innebär också en möjlighet för personerna att kunna 
avbryta sin medverkan och hoppa av när de vill samt ger information om att deras deltagande 
i studien är frivilligt. Den andra principen är samtyckeskravet vilket innebär deltagarnas rätt 
att själva bestämma huruvida de vill delta i undersökningen. Konfidentialitetskravet är den 
tredje principen och innebär att inhämtat material skall vara konfidentiellt. Att materialet skall 
vara konfidentiellt betyder att materialet skall förvaras så att endast författarna har tillgång till 
det. Den ger även respondenterna möjlighet att vara anonym.  Den fjärde principen är 
nyttjandekravet och som i sin tur innebär att all insamlade data endast får användas för 
forskningsändamålet. (Bryman 2011:131–132) 
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Som utgångspunkt och för att säkerställa de etiska kraven har respondenterna redan vid den 
inledande kontakten, det vill säga när informationsbrevet skickades ut informerades 
respondenterna om studiens syfte, deras rättigheter och möjligheter att hoppa av samt att 
kunna avbryta sin medverkan. Vidare gav vi även respondenterna information om deras 
anonymitet och att deras deltagande är frivillig.  Vi redogjorde även om studiens 
tillvägagångssätt det vill säga att intervjun skulle spelas in och antecknas samt att materialet 
enbart skulle nyttjas av oss i vårt forskarändamål. 
 

5. Resultat 
 
Vi har tidigare redogjort över den kvinnliga representationen i tidigare forskning och i teorin. 
I det här avsnittet kommer vi nu att presentera och sammanställa den information som vi fått 
från våra respondenter för att därefter analysera informationen och svara till vårt syfte. 
 
 

5.1 Delade meningar 
 
Samtliga respondenter har hand om mjuka frågor som är baserad på deras kompetens och 
intresseområden. Flera kvinnor arbetar med sociala frågor som omfattar familje-, vård- och 
äldreomsorg m.m. Evelina förklarar att situationen snabbt kan förändras om det uppstår en 
tuff konkurrens om de hårda frågorna. Vidare kan Berit fortfarande se att det finns en 
traditionell uppdelning mellan de mjuka kvinnofrågorna och de hårda manliga frågorna. Berit 
säger: ”Det har hänt en del men det är också traditionellt då många men sitter i 
samhällsbyggnad, miljöfrågor och kvinnor som sitter i sociala frågor’’. Därmed betonar Berit 
hur viktigt det är att föra fram både det kvinnliga och manliga perspektivet i olika frågor för 
ett bättre samhälle. Karin delar denna åsikt och uttrycker sig enligt följande: 

  
”Jag tycker det är viktigt att föra fram det kvinnliga perspektivet och när det 
gäller sociala frågor så kommer per automatik kvinnliga synpunkter. Det är 
viktigt så att man ser det med kvinnliga ögon, inte minst inom 
samhällsbyggnadsfrågor.’’ 

 

Evelina och Lotta har utöver de mjuka frågorna även hand om de hårda frågorna. Inger som 
endast har hand om de mjuka frågorna konstaterar att det inte hade förekommit några problem 
att arbeta med hårda frågor, såvida hon hade haft ett intresse för det. Inger säger: 
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‘’Jag har ju mer hand om de mjuka frågorna och med mjuka menar jag det 
sociala, skola, äldrevård. Jag kan till exempel ingenting om samhäll och bygg 
eller vägar. Men absolut, jag tror att jag hade kunnat ha hand om de hårda 
frågorna om jag hade haft intresset för det!’’ 

  
Respondenterna anser att deras synpunkter uppmärksammas och att de är en del i ett större 
sammanhang samt att de har en påverkan i fullmäktige. Dock råder det delade meningar vad 
gäller deras inflytande i förhållande till männen. Inger, Evelina och Karin upplever att de har 
lika stort inflytande som männen. Lotta och Berit upplever däremot inte att de har lika stort 
inflytande. Lotta förklarar att det finns skillnader mellan kvinnor och män i språket. Hon 
menar att en del män har behov av att visa makt och behov av att hävda sig. Lotta säger: 
 

‘’Man har behov av att tala om att man minsann känner till saker eller känner 
personen i väldigt hög utsträckning, bland männen generellt i fullmäktige och 
bredningen talar gärna om vilken bakgrund de har- jag som företagsledare vet 
att! Kvinnor uttrycker sig inte på det viset lika ofta [...] män inom det politiska 
upplever jag en del av dem har ett behov av att hävda sig. Så grabbigheten finns 
här då.’’ 

  

Berit menar att det krävs mer som kvinna och tillägger att kvinnor blir ifrågasatta av männen 
som argumenterar för att de inte är lämpliga för höga poster pga. familjeförhållanden och att 
detta argument ofta slår igenom. Vidare förklarar hon att männen har ett försprång i politiken. 
Berit säger: 

  

‘’Visst, man har ibland känt att man har varit kvalificerad till en ordförandepost 
och man har ju inte fått den. Man har konkurrerat med männen, männen har 
gått före, inte alltid men ofta. Det kan vara så att kvinnan ibland tackat nej. Jag 
har ju varit med i situationer där man har ifrågasatt om att tillsätta en kvinna 
till ordförande och på jobbet var jag personalchef och där ifrågasattes jag när 
jag skulle anställa en kvinna som ombudsman.  Hon har ju många barn säger 
många det är ju många kvällar.’’ 

 
Inger menar att män dominerar i den politiska toppen i fullmäktige och beskriver politiken 
som ett patriarkalt samhälle. Inger säger: “Jag tycker ju att det är ett patriarkalt samhälle. 
Det tycker jag. De skriker mest och de hörs mest.’’ 

 
Tre av våra respondenter upplever att det förekommer diskriminering av kvinnor i fullmäktige. 
Evelina berättar om en manlig kommunpolitiker som varit kritisk mot henne och andra 
kvinnor i möten som ägt rum, samtidigt som hon hyser misstankar om det haft en koppling till 
könet. Vidare berättar Evelina om ett tidigare uppdrag som hon och en annan kvinnlig 
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politiker arbetade med, vilket kritiserades av en grupp män. Respondenten vet inte ännu idag 
om det beror på könet eller andra aspekter. Hon anger också att en del män i högre grad är 
intresserade av makt och att män känner sig hotade av starka kvinnor med likartade 
utbildningsbakgrunder, yrkesbakgrunder, erfarenheter med mera. Evelina säger: 

 
‘’Vissa är mer intresserad av makt. Och i vissa positioner så följer man makt 
och det är samma där, känner de att det kommer in en kvinna som kanske är 
faktiskt väldigt duktig, sympatisk och trevlig och hotar de då kan man märka. 
Det har jag nog sett faktiskt!” 

  

Berit förklarar att män oftast har företräde när det uppstår konkurrens om ordförandepost 
mellan kvinnor och män. Till följd av detta upplever Berit att hon blivit annorlunda behandlad 
som kvinna. Lotta upplever att hon inte har blivit annorlunda behandlad på grund av sitt kön i 
den bemärkelsen att hon alltid haft möjligheten till att yttra sig. Å andra sidan upplever hon att 
hon blivit annorlunda behandlad i det sociala umgänget med sina manliga partimedlemmar. 
Hon menar att det då uppstår skillnader mellan könen vad avser beteenden, värderingar, 
intressen mm och att hon i vissa sammanhang känner sig ensam. Inger upplever sig också 
ensam i sitt parti och förklarar att Liberalerna är ett manhaftigt parti.  Karin anger däremot att 
hon aldrig blivit orättvist behandlad och tillägger: “Jag har aldrig någonsin upplevt i den här 
kommunen att man gör någon skillnad på män och kvinnor. Inte i något sammanhang.’’ 

 

5.2 “Könsfördelningen är kass!”  
 
Fyra av våra respondenter anser att det inte råder balans mellan kvinnors och mäns 
delaktighet i beslutsfattandet. Som tidigare nämnts sitter det 31 procent kvinnor och 69 
procent män i fullmäktige. Lotta uttrycker sig enligt följande: ‘’Könsfördelningen är kass!’’ 

  
Alla respondenter instämmer till stor del att jämställdhet är en viktig fråga. Berit och Evelina 
instämmer med att en jämn könsfördelning har en betydelse för hur verksamheten blir. De 
menar att det finns en tydlig åsiktsskillnad mellan kvinnor och män. Inger anser att den 
aktuella procentuella fördelningen som visar 31 procent kvinnor inte är så dåligt eftersom 
kvinnorna i fullmäktige generellt sätt kommer till tals. Karin delar samma åsikt och tillägger 
att hon aldrig upplevt att kvinnor behövt kämpa mer för att främja jämställdhet och öka deras 
egenmakt på olika nivåer. Karin är vår enda respondent som anser att det råder balans mellan 
kvinnors och mäns delaktighet i beslutsfattandet. Hon förklarar att kvinnorna syns och beaktas 
i fullmäktige och att det därför är svårt att få en uppfattning om hur könsfördelningen ser ut i 
verkligheten. 
  
Socialdemokraten Berit och miljöpartisten Lotta anser att könsfördelningen inom 
socialdemokraterna och miljöpartiet har en helt jämn fördelning på sina listor som beror på en 
regel då partiet införde varannan damernas. I Socialdemokraterna och Miljöpartiets listor är 



29 
 

50 procent män och 50 procent kvinnor. Dock är fördelningen av kvinnor och män ojämn hos 
de övriga partierna. Det som gör miljöpartisten nöjd i frågan om jämställdhet är att partiet 
infört varannan damernas och det som gör henne missnöjd i frågan om jämställdhet är 
könsrollen som är skillnader mellan könen vad avser beteende, föreställningar, värderingar, 
normer, makt med mera. Berit är missnöjd över hur långsamt det går med jämställdheten. Hon 
tycker att det är ett tufft samhälle för kvinnor idag än vad det var på hennes tid och menar att 
kvinnorna idag tar större ansvar för hushållssysslor än sina partner. Berit berättar: 
 

‘’’Det krävs mer av en kvinna det tycker jag fortfarande. Man har mer 
överseende för manliga misstag, det är tuffare om man gör bort sig som kvinna 
[...]. Kvinnor väljer i mycket större utsträckning att lämna. Det är för att vi 
fortfarande har ett mycket större ansvar för barnen i hemmet. Det är klart att 
jag har sett förändringar men jag ser ju också att det har blivit tuffare. I min tid 
arbetade man inte heltid. Det är tufft att arbeta heltid, ha barn, åka på semester 
och gå på gym. Nu gäller det verkligen att det finns en jämställdhet, att man 
delar på så mycket som möjligt.’’ 

 

Det som gör Evelina missnöjd med jämställdheten är att kvinnorna inte vill engagera sig 
politiskt eftersom kvinnorna fördelar sin tid på andra aktiviteter istället för politiska aktiviteter. 
Karin däremot anser att kompetens är viktigare än könet och menar att färdigheter eller 
egenskaper man använder för att uppnå det som krävs i politiken är viktigare än att vara en 
oengagerad kvinnlig politiker. Karin säger: 
 

’’[...]framförallt så är det viktigare att vara engagerad politiker än att ha en 
oengagerad kvinna, då föredrar jag en eller två engagerade män. Men självklart 
är önskemålet att vara fler kvinnor.’’ 

 
Berit, Evelina och Karin instämmer i påståendet om att den viktigaste frågan om jämställdhet 
är att fler kvinnor engagerar sig i kommunalpolitiken och att fler kvinnor tar plats i 
kommunfullmäktige. Inger anser däremot att den viktigaste frågan om jämställdhet är lika lön 
för lika arbete. Berit, Evelina, Lotta och Karin anger svårigheterna med att bedriva ett aktivt 
jämställdhetsarbete. Samtliga respondenter kliver fram och engagerar sig för att driva 
jämställdhetsarbetet framåt och tillfrågar kvinnor om att delta i kommunalpolitiken. Berit 
tillägger även att kvinnorna väntar på att bli tillfrågade och säger följande: 

 
‘’Kvinnorna väntar på att bli tillfrågade till att få ett uppdrag, männen träffas 
och diskuterar vilka de ska utse. Vi väntar mer på att bli tillfrågade och höra att 
vi tycker att vi är bra och kloka, tyvärr. Så vi har lite att arbeta på själva 
naturligtvis.’’ 
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Respondenterna instämmer i påståendet om att de kan se en vilja från andra politiker att arbeta 
med jämställdhet. Alla partier har en rad jämställdhetsfrågor på agendan. Till exempel deltar 
Inger i liberala kvinnor som kämpar för generations stora jämställdhetsutmaningar. Lotta är 
också med och motverkar en ojämn könsfördelning i fullmäktige. Som fullmäktige ledamot 
deltar Lotta i demokratiberedningen, men också genom att hon själv stiger in som kvinna. 
Berit ser ingen förändring i jämställdhetsarbetet för att uppnå en jämn fördelning av kvinnor 
och män och för att vidta åtgärder för att ändra på maktförhållanden mellan kvinnor och män i 
fullmäktige. Eftersom samhället består av både kvinnor och män, vill Evelina och Karin hitta 
nya arbetsformer för att motivera fler kvinnor till att engagera sig politiskt. 
 

 

5.3 “Det beror inte alltid på vad man vill och 
inte vill” 
 
Samtliga respondenter är eniga om att kvinnors underrepresentation i fullmäktige är kopplad 
till det sociala, som handlar om svårigheterna med att kombinera politiska uppdrag med 
arbete samt barn och familj. Inger berättar att hon som ung kvinna inte hade tid med politiken 
för att hon hade ett yrkesliv samt ett familjeliv. Även Karin delar upplevelsen och förklarar 
svårigheterna med att kombinera familjelivet med politiken. Karin anger vidare att hon valde 
att begära ett utträde ur politiken för att kunna ta hand om sina barn. När hennes barn blev 
äldre tillfrågades hon om hon återigen kunde åta sig uppdrag. Karin förklarar att hon i början 
varit skeptisk, men att hon försökte hitta balansgången i livet och i hur mycket tid politiken 
fick ta och uttrycker sig enligt följande: 
 

“Det är väldigt intressant och det är väldigt roligt att vara politiker för att man 
lär sig så otroligt mycket så att de gäller att man hittar balansgången i hur 
mycket tid det får ta för att mina söner nog inte skulle i första hand välja att bli 
politiker. “ 

 

Evelina tar, i likhet med Inger och Karin upp svårigheterna som kvinnorna ställs inför. Hon 
anger att kvinnorna som de tillfrågar avstår från att vara aktiva i den politiska arenan eftersom 
de upplever svårigheter i att kombinera familjelivet och/eller yrkeslivet med politiken. Hon 
uttrycker sig enligt följande: 
 

“Det beror inte alltid på vad man vill och inte vill, vi har tillfrågat kvinnor och 
då har de sagt att de inte hinner eller inte orkar. Även om man är en barnfamilj, 
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om man delar på saker i hög grad så tror jag att kvinnor känner ett större 
ansvar.” 

 

Berit menar att det inte har någon betydelse om kvinnan och mannen i ett förhållande delar 
lika mycket i hemmet. Hon menar att kvinnorna generellt sätt har en upplevelse av att de har 
ett större ansvar i hemmet, vilket leder till att kvinnor avstår från uppdrag. Berit berättar att 
det kan förekomma förälskelse mellan politikerna och att det vanligtvis är kvinnor som väljer 
att lämna uppdragen om det skulle bli besvärligt att kombinera relationen med den politiska 
karriären. 
  
Fyra av våra respondenter är överens om att kvinnor i högre grad än män tar ansvar för 
familjen, vilket går ut över deras politiska engagemang. Berit och Karin uppger att kvinnor i 
allmänhet känner mer press för att visa upp sin kompetens och att kvinnor därför arbetar 
hårdare. Berit tillägger även utmattningsdepressioner och menar att det ofta förekommer 
bland kvinnor som breder ut sig och innehar någon sorts chefsroll, eller innehar alternativ 
ansvarsfullt jobb, vilket blir påfrestande och gör det besvärligt att kombinera tillståndet med 
familjeförhållandet. Berit anser att det idag är viktigare att det finns en jämställdhet och att 
kvinnor och män delar lika för att kvinnor inte ska överbelastas. Utöver familjeförhållanden 
tror Inger även att den nya och unga kommunen kan vara en bakomliggande faktor till 
kvinnors underrepresentation. Lotta tror till en viss del att kvinnornas underrepresentation 
beror på svårigheterna med att kombinera familj med arbete och politiska uppdraget, men 
ifrågasätter om det verkligen ser ut så för alla kvinnor. Hon funderar på om det enbart handlar 
om kombinationssvårigheter och resonerar över andra faktorer som också är avgörande för 
kvinnorepresentationen. Till exempel funderar hon om det istället beror på ojämlikheter som 
förekommit i fullmäktige.  
 

 
6. Analys och diskussion 

 
I detta avsnitt kommer vi att göra en analys för att besvara studiens syfte. Detta kommer att 
ske genom att vi använder tidigare forskning och teorier som ska hjälpa oss att analysera det 
insamlade data samt tolka den. Vi kommer att överblicka över centrala resultat och redogöra 
för studiens slutsats. 

  
För att knyta an till vårt syfte: hur kvinnliga kommunpolitiker upplever sitt inflytande i 
kommunfullmäktige, vilka attityder de har till den rådande fördelningen i kommunfullmäktige 
och hur de resonerar kring bakomliggande faktorer som ligger till grund för kvinnornas 
underrepresentation besvaras nedan våra frågeställningar och sammanbinds med vårt urval av 
tidigare forskning och teori. 
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6.1 Det är tufft att vara kvinna i politiken 

 
Vår första fråga är: Hur upplever kvinnliga kommunpolitiker sitt inflytande i 
kommunfullmäktige? 

  
Vår uppfattning efter våra genomförda intervjuer är att samtliga respondenter upplever att de 
har möjligheter till att föra upp olika frågor till debatt i fullmäktige. Således tar de del av och 
påverkar i fullmäktige. I resultatet framkommer det att två av respondenterna upplever att de 
inte har lika stort inflytande som männen. Vi tolkar det som att kvinnornas 
handlingsutrymmen i fullmäktige begränsas av männen. Detta resonemang om kvinnornas 
handlingsutrymme framträder dessutom i Gustafssons (2008) studie. En annan upplevelse 
som framkommer i resultatet är att det finns skillnader i kvinnors och mäns språk. 
Föreställningen om att skillnader i språk existerar mellan kvinnor och män visar sig till 
exempel genom att en del män har behov av hävda sig och visa makt. Hirdman (2001) 
förklarar att dessa maktskillnader bland annat beror på normer och värderingar om hur 
kvinnor och män bör agera i relation till sitt egna kön och till det motsatta könet. 
                          
En respondent från våra intervjuer anger hur tufft det är att vara kvinna i politiken. Hon menar 
att kvinnorna behöver anstränga sig mer för att uppnå höga positioner. Detta eftersom 
kvinnorna blir ifrågasatta av männen som argumenterar för att kvinnorna inte är lämpliga för 
höga positioner på grund av hemarbete. Resonemanget blir tydligt i Gustafssons (2008) teori 
om den vertikala könsfördelningen där kvinnorna har det svårare att uppnå maktpositioner i 
politiken. Utifrån svaret från intervjun och det teoretiska antagandet från Gustafsson (2008) 
tolkar vi det som att kvinnorna måste vara dubbelt så duktiga för att lyckas komma längre upp 
i de politiska positionerna. 
  
En annan teori vi använder som analysverktyg bygger på kvinnor i högt uppsatta positioner. 
Kanters (1993) teori om synlighetseffekt blir tydlig när vi uppmärksammar att några av 
respondenterna beskriver att de måste arbeta hårdare för att framhäva sin kompetens och på så 
sätt få sina prestationer uppmärksammade och synliga. I Kanters (1993) studie framkommer 
kvinnors synlighetseffekt där de kan uppfattas som ett hot mot männen, vilket också 
framkommer i resultatet. En anledning till varför männen känner sig hotade kan bero på det 
resonemanget som Kanter (1993) tar upp där männens rådande normer och ställning hotas, 
vilket genererar osäkerhet hos dem. En respondent på en högt uppsatt position lyfter fram att 
hon har lika stort inflytande som det som Kanter (1993) benämner majoritetsgruppen.  Detta 
tolkar vi, i motsats till Kanters (1993) teori, som att kvinnan vill synas och höras i fullmäktige. 
  
Utifrån resultatet kan vi fastställa att samtliga respondenter är intresserade av och 
verksamma inom de mjuka områden. Vi finner även en enighet vad gäller uppdelningen av 
frågorna. Endast en minoritet av respondenterna har utöver de mjuka frågorna också hand om 
de hårda frågorna.  En respondent förklarar att män oftast har företräde om det uppstår en hård 
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konkurrens om de hårda frågorna. Detta kan jämföras med Gustafssons (2008) studie om 
könsskiljelinjen, som delar in kvinnor och män i olika frågor. Hennes studie har påvisat att 
männens representation inom de hårda frågorna är betydligt högre, eftersom männen har en 
dominerande roll på arenan. Därför uppstår det således skillnader mellan hur kvinnor och män 
påverkar i olika frågor. Hon förklarar att kvinnor är begränsade på den kommunalpolitiska 
arenan och inte har samma rättigheter och möjligheter i kommunalpolitiken. Att samtliga 
respondenter har hand om de mjuka frågorna kan enligt Gustafsson (2008) dessutom vara 
problematiskt eftersom det leder till att olika frågor lyfts upp inom politiken.  Denna 
fördelning av de olika områden benämner Gustafsson (2008) som horisontell könsfördelning 
och menar att fördelningen resulterar till att vissa frågor sorteras som mindre viktiga än andra 
och att det därmed påverkar politikens innehåll. En av våra respondenter delar Gustafssons 
(2008) resonemang och anger att hon fortfarande kan se att fördelningen är i enlighet med 
traditionen. Hon betonar därmed vikten av könsvariation inom alla frågor i politiken för en 
bättre output av politiken. Utifrån argumentet från Gustafsson (2008) kan vi fastställa att även 
om kvinnornas områden inte baseras på könstillhörigheten utan snarare på intressen så är det 
ändå nödvändigt med en könsvariation i politiken. 
 
Efter att vi genomfört vår studie kan vi konstatera att partierna till vänster 
(Socialdemokraterna och Miljöpartiet) har en högre grad av kvinnliga representanter i 
jämförelse med partierna till höger (Liberalerna, Centerpartiet och Moderaterna). Vi har sett 
ett mönster då den jämställda fördelningen beror på att partierna har ‘’varannan damernas’’, 
vilket också framkommer i Wides (2010) studie om kvinnorepresentation i 
kommunalpolitiken. Även Niskanen & Nyberg (2009) skriver i deras studie om varannan 
damernas som visat sig ge effekt i representationen. Att fördelningen av kvinnor och män är 
ojämn hos de övriga partierna tror vi kan bero på att partierna till höger avstår från 
könskvotering. Utifrån Wides (2010) studie tolkar vi det som att partierna till höger har 
principer för nomineringsprocesser som missgynnar kvinnorna. Av resultatet framgår det även 
att männen diskuterar vilka de ska utse. På det sättet kan man beskriva partierna det som Wide 
(2010) kallar för ”portvakter”, som går ut på att partierna bestämmer vem porten skall öppnas 
för. Genom nomineringar har partierna kontroll och uppsikt över vem som ska släppas in i 
politiken. 
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6.2 Kvinnorepresentation viktig i politiken 

 
Vår andra fråga är: Vilka attityder har kvinnliga kommunpolitiker till könsfördelning i 
kommunfullmäktige? 

  
Det framgår av resultatet är att det inte råder balans mellan kvinnors och mäns delaktighet i 
beslutsfattandet. Eftersom majoriteten av respondenterna är missnöjda med fördelningen som 
är 31 procent kvinnor och 69 procent män i fullmäktige, kan vi se att tillståndet ‘’’a gender 
balanced representation” som Wide (2006) benämner i sin studie inte råder i fullmäktige. 
  
Det framgår även att en jämn könsfördelning är gynnsamt för hur kommunalpolitiken ser ut 
eftersom det till exempel finns en tydlig åsiktsskillnad mellan kvinnor och män. En 
respondent menar istället att intresse och kompetens är viktigare än könet. Detta kan ses som 
en kritisk inställning till påståendet ovan som framställer att en jämn könsfördelning är 
betydelsefull för hur verksamheten blir. Kanters (1993) teori om kontrast uppmärksammar vi 
när respondenten är den enda kvinnan som har denna typ av inställning i jämförelse med de 
andra kvinnliga respondenterna i fullmäktige. En anledning tror vi kan vara att hon anger sig 
själv som undantaget och vänder sig mot det som Kanter (1993) benämner minoritetsgruppen, 
för att bli accepterad av majoritetsgruppen. 
  
Något annat som vi uppmärksammar är att både socialdemokraten och miljöpartisten som har 
‘’varannan damernas’’ anser att en jämn fördelning av kvinnor och män har en betydelse för 
kommunal politikens innehåll, vilket vi finner i enlighet med Gustafssons (2008) studie om att 
könstillhörigheten har en betydelsefull roll för hur politiken ser ut. En annan tolkning som vi 
gör utifrån respondenternas påståenden är att vi kan se likheter mellan respondenternas 
påstående och Phillips (2000) resonemang som framför hur viktigt det är med en jämn 
könsfördelning. Även Wide (2010) menar att könstillhörigheten har en betydelsefull roll för 
hur kommunalpolitiken ser ut. Hon tar upp faktorer som är gynnsamma för kvinnornas 
representation i politiken, till exempel den socioekonomiska utvecklingen. 
 
Samtliga respondenter kan se en vilja från andra kommunpolitiker i fullmäktige att arbeta med 
jämställdhetsfrågan. Dock tror vi utifrån Wängeruds och Anthonsens (2000) studie att 
kvinnorna i större utsträckning lyfter upp frågor om jämställdhet. Något annat som vi la 
märke till är att Socialdemokraten och miljöpartisten har 50 procent kvinnor och 50 procent 
män på sina listor vilket kan jämföras med Wängeruds och Anthonsens (2000) studie om att 
partitillhörigheten inte spelar någon roll vad gäller att lyfta upp frågor om jämställdhet. 
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6.3 Svårigheterna med att kombinera 
 

Vår sista fråga är: Hur resonerar kvinnliga kommunpolitiker över de bakomliggande faktorer 
som ligger till grund för kvinnornas underrepresentation i kommunfullmäktige? 

 
Ett problem som framträder i resultatet är svårigheterna med att få ihop det politiska 
uppdraget med yrkeslivet och familjelivet, vilket resulterar till att många kvinnliga politiker i 
förtid väljer att lämna sina uppdrag. I resultatet framgår det att avhoppen inte beror på 
självaste politiken, utan snarare på de svårigheterna med att kombinera uppdraget med det 
övriga livet. Denna problematik framträder och bekräftas i en intervju med en av våra 
respondenter som anger att hon själv ställts inför detta dilemma. Det var i samband med att 
hon varit politiskt aktiv och haft barn i unga åldrar som hon tog beslutet om att lämna 
politiken för att ta hand om barnen. Folke & Rickne (2015) tar upp denna problematik och 
förklarar att den existerande underrepresentationen på maktpositioner bland annat beror på att 
kvinnor väljer att lämna politiken när de får barn. 

  
En annan respondent förklarar att det oftast är kvinnan som väljer att lämna politiken om det 
skulle uppkomma svårigheter med att kombinera det politiska uppdraget med exempel 
relationer. Även om kvinnorna självmant väljer att träda ur politiken, utgör detta ett 
demokratiskt problem eftersom fullmäktiges effektivitet minskar enligt Gustafsson (2008). 
Problematiken benämner Gustafsson (2008) som “Den vertikala könsfördelningen” vilket 
handlar om kvinnornas delaktighet inom politiken för att verka på samma villkor som 
männen.  I resultatet framkommer det även att avhoppen också kan bero på att kvinnorna 
känner sig skyldiga till att ta ansvar över barnen eftersom de upplever att de gör mest nytta 
hemma. Hirdmans (2001) teori vad gäller "Genuskontraktet" stödjer detta påstående och 
menar att det finns en “idealtyp” samt att skyldigheter, rättigheter och förpliktelser finns i en 
omedveten “genuskontrakt”.  I det undermedvetna kontraktet finns en överenskommelse som 
skall styra de båda könen. Hon tar upp ett exempel på ett genuskontrakt som handlar om att 
kvinnan ska vara “omhändertagande” av sin natur. Hirdman (2001) menar att denna 
genusordning dagligen ökar och att både kvinnor och män är med och skapar denna 
genusordning som sker omedvetet eftersom vi upplever det som normalt. 
  
Som vi tidigare nämnt i studien varierar kvinnorepresentationen på lokal nivå och vi har 
konstaterat att den undersökta kommunen har en stor könsskillnad i jämförelse med andra 
kommuner i Västra Götalands Län. En av våra respondenter tror delvis att den stora 
könsskillnaden beror på kommunens storlek och ålder, vilket också framträder i Wides (2010) 
studie som visar att städer och större kommuner uppnår en jämnare könsfördelning inom 
kommunpolitiken. Utifrån Wides (2010) studie tolkar vi det som att mindre kommuner har en 
mer traditionell socioekonomisk struktur. Till följd av detta påverkas kvinnornas intressen 
samt möjligheter för att bli representerade i kommunpolitiken som göra att färre kvinnor blir 
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utvalda representanter. En annan respondent tillägger också att kvinnorna fördelar sin tid på 
andra aktiviteter istället för politiska aktiviteter. En förklaring tror vi kan vara sambandet 
mellan kommunens struktur och normer kring vad kvinnor och män kan, får och bör göra, 
eftersom politiken traditionellt sett varit ett manligt område vilket också framträder i Wides 
(2010) studie. 
  
Trots att kombinationssvårigheterna framträder kan vi utifrån resultatet konstatera att 
kvinnornas underrepresentation inte enbart beror på svårigheterna. Som vi tidigare nämnt 
förekommer det orättvisor och detta tolkar vi som ett ytterligare faktorn till kvinnors 
underrepresentation i fullmäktige. 
 
  

6.4 Metoddiskussion 

 
En kritik som riktats mot denna typ av studie handlar om att studien som skall genomföras är 
av tidskrävande karaktär och att man i kortare projekt då inte har utrymme för mer än ett par 
intervjuer (Bell 2006:158). Detta är ett problem då man dels blir begränsad i antalet intervjuer 
som leder till att man inte får med lika många upplevelser och tankar i sitt resultat. Vi anser 
att fler intervjuer hade kunnat stärka vår studie ytterligare. 

 
Om man jämför den kvantitativa metoden med kvalitativa metoden tenderar den kvantitativa 
metoden att vara mer en distanserad metod. Eftersom samma fråga kan uppfattas olika av 
olika respondenter missar man viktig information då man inte kan uppfatta subjektiva 
skillnader i kvantitativ metod (Bryman 2011:371).  Med tanke på detta har vi valt bort den 
kvantitativa metoden. Vi anser att metoden inte är lämplig för studien då vi utifrån studiens 
syfte exempelvis behöver tolka sociala händelser som är komplexa. Vid en kvantitativ metod 
kan en sådan tolkning gå förlorad då svaren samlas in som data och inte som tolkningar av 
händelser. Om vi hade valt att använda en kvantitativ metod skulle vi eventuellt inte ha 
möjlighet att ställa följdfrågor till deltagarna. Vi skulle heller inte få en så bred och fördjupad 
beskrivning eftersom deltagarna endast skulle ha möjlighet att markera de svarsalternativ som 
fanns med i enkätundersökningen. Däremot anser vi att den kvantitativa metoden hade sparat 
tid eftersom intervjuer är av tidskrävande karaktär. 

 
I början av studien fanns det en önskan från oss om att intervjua både manliga och kvinnliga 
politiker med olika partitillhörighet för att få ett resultat utifrån flera perspektiv. I slutändan 
kom vi fram till att endast lägga fokus på kvinnliga respondenter eftersom det skulle bli 
problematiskt med att ha manliga respondenter i den bemärkelsen att de inte kan svara på 
kvinnornas upplevelser. Vi valde därmed att bara fokusera på kvinnorna för vår studie. Det 
var heller inte så många kvinnliga politiker som kunde ställa upp inom den tidsramen vi hade 
för att samla empirin och därför blev antalet respondenter färre än vi förväntat oss från början. 
Eftersom vi fann att kvinnorna varit ganska eniga vad de bakomliggande faktorerna skulle det 



37 
 

i efterhand vara intressant att även intervjuat manliga kommunalpolitiker för att se om de 
delar samma reflektion över de bakomliggande faktorerna till kvinnors underrepresentation. 

 
Vad gäller förförståelsen ifrågasätter Kvale (1997) huruvida det är möjligt för människan att 
sätt sin förförståelse åt sidan. Trots att vi försökt hålla vår förförståelse i skuggan anser vi att 
den till viss del ändå präglat oss. Ett tydligt exempel är att vi märkt av att en följdfråga vi 
ställt, vad gäller de bakomliggande faktorerna till kvinnors underrepresentation, utformat sig 
efter vår förförståelse om hur vi tror att det ligger till. 

 
Vidare anser vi att det varit problematiskt att framställa respondenter i text på samma sätt som 
vi ser och upplever dem i verkligheten. Det är problematiskt eftersom ett personligt möte till 
exempelvis även består av betoning på en del ord vilket blir svårt att lyfta upp i texten. Vi 
hoppas dock att resultatet återspeglar respondenterna på ett så korrekt sätt som möjligt. 

 

7. Slutsats  

 
Slutsatsen vi kan dra av vår studie är att samtliga respondenter tar de del av och påverkar i 
fullmäktige. Majoriteten upplever att de har lika stort inflytande som männen. Utifrån empiri 
och analys kan vi se likheter vad gäller att ha kvinnorepresentation i politiken. Att ha en jämn 
könsfördelning påverkar politikens innehåll eftersom det finns åsiktsskillnader mellan kvinnor 
och män. Diskriminering kan förekomma när maktpositionen hotas. Samtliga kvinnor 
beskriver att de har hand om mjuka frågor, där deras ansvarsområden inte beror på att männen 
sätter stopp för dem, utan det baserar sig på deras kompetens och intressen. Även här ser vi 
likheter mellan empirin och vår tidigare forskning och teorier. Det finns likheter och 
skillnader i kvinnors attityder till könsfördelningen. Majoriteten upplever att det inte råder 
balans mellan kvinnors och mäns delaktighet i beslutsfattandet eftersom det sitter 31 procent 
kvinnor i kommunfullmäktige. Vidare drar vi slutsatsen att kvinnornas underrepresentation 
inte endast beror på könstillhörigheten, utan också på de svårigheterna med att kombinera det 
politiska uppdraget med det övriga livet. 
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8. Förslag på framtida studier 

 
Enligt oss skulle det vara intressant att genomföra flera intervjuer för att se om uppfattningen 
skiljer sig åt. I och med att denna studie studerat en kommun där kvinnor tillhör den 
underrepresenterade gruppen i kommunfullmäktige, skulle det vara intressant att istället 
studera männen som tillhör den överrepresenterade gruppen och undersöka om hur de ser på 
kvinnors underrepresentation. Där skulle möjligen andra skillnader identifieras. 
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10. Bilaga 
 
Hej! 

Vi heter Hamide Kurt och Siham Slimani och läser sista året offentlig förvaltning vid 
högskolan i Borås. I utbildningen ingår att genomföra en studie, där studien är ett 
examensarbete och är en del av utbildningen till offentlig förvaltning. Syftet med detta arbete 
är att studera hur kvinnliga kommunpolitiker upplever sitt inflytande i kommunfullmäktige i 
en mindre kommun i Västra Götalands län. Syftet är också att studera vilka attityder kvinnliga 
politiker har till könsfördelning i kommunfullmäktige. Vi vill dessutom ta reda på hur 
kvinnliga politiker resonerar kring vilka bakomliggande faktorer som ligger till grund för 
kvinnornas underrepresentation är i kommunfullmäktige. Vi vänder oss till 6–8 kvinnliga 
politiker som sorterade efter parti (en person från varje partigrupp). Varje intervju beräknas ta 
40–45 minuter och det är viktigt att den sker i ostörd miljö, på en tid och plats som politikerna 
bestämmer. Intervjuerna kommer att spelas in på band och skrivas ut i text. Det insamlade 
intervjumaterialet enbart kommer att användas inom ramen för examensarbetet. Politikerna 
kommer att vara anonyma och de kan ta del av studien när den är klar. Vi vill också påpeka 
att politikernas deltagande är frivillig och kan avbrytas när som helst utan att behöva motivera 
sina ställningstaganden. 
  
Ansvariga för studien är Hamide Kurt och Siham Slimani. Om det finns funderingar angående 
studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 
  
  
Hamide Kurt 
Student 
S154425@student.hb.se 
0723887509 
  
Siham Slimani 
Student 
S154308@student.hb.se 
0704876247 
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Intervjufrågor 
Tema 1 - Inledning & Bakgrund 
 
-Hur gammal är du? 
-Hur blev du politisk aktiv? 
-Hur blev du utvald kandidat? 
-Fanns det ett hinder för att komma in i kommunfullmäktige? I så fall hur? 
-Vad skapar mening för dig på arbetet? 
 
Tema 2 – Upplevelser av inflytande 
 
-Vilka områden arbetar du med? 
-Hur mycket påverkan anser du att du har i fullmäktige som kvinna? 
-Känner du att du har samma möjligheter till inflytande som dina manliga ledamöter? 
-Har du upplevt att du blivit orättvist behandlad av en manlig ledamot? I så fall skulle du 
kunna berätta om händelsen? 
 
Tema 3 – Attityder till könsfördelning 
 
-Anser du att det råder balans mellan mäns och kvinnors delaktighet i beslutsfattandet eller 
upplever du att något kön är överrepresenterad? 
-Vad är det som gör dig nöjd/missnöjd i frågan om könsfördelning? 
-Vad tycker du är den viktigaste frågan inom jämställdhet? 
-Kan du se en vilja från manliga ledamöter i fullmäktige att arbeta med jämställdhet? 
-Vill du motverka en ojämn könsfördelning i fullmäktige och i så fall på vilket sätt? 
 
Tema 4 - Bakomliggande faktorer 
 
- Hur resonerar du över de bakomliggande faktorer som ligger till grund för kvinnornas 
underrepresentation i fullmäktige? 
 
Tema 5 - Avslutning 
 
-Vill du tillägga något som du känner är viktigt och skulle vilja dela med dig av? 
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