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Abstract 
The study examines the representation of women, and the existence of any gender patterns in 

municipal politics. The study also illustrates gender distribution in the city of Borås. A survey 

of the female elected local councilors has been conducted to illustrate how the situation 

regarding gender patterns look like in the current situation. In addition, we also conducted 

semi-structured interviews with respondents from the various parties active in local politics in 

the city of Borås to get a comprehension in the situation of female politicians. We constructed 

the interviews on the basis of the reference framework, and then coupled with our 

respondents' personal experiences with our analysis model. 

 

The areas that we have examined are the representation of women, the barriers they face in 

politics, as well as horizontal and vertical gender division of labor. Our survey shows that 

there is a lack of female representation in local politics in the city of Borås, to some extent, 

and also what impact this has in the political situation that exists. Moreover, the survey shows 

that both a horizontal and vertical gender division of labor exists in the municipality of Borås. 

The study is written in Swedish. 
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Sammanfattning 
Studien undersöker kvinnors representation, samt om det existerar några könsmönster inom 

kommunalpolitiken. Studien illustrerar hur könsfördelningen ser ut i Borås stad. En 

kartläggning utav kvinnliga förtroendevalda kommunpolitiker har genomförts för att 

åskådliggöra hur situationen angående könsmönster ser ut i dagsläget. Utöver detta har vi 

även utfört semistrukturerade intervjuer med respondenter från de olika partierna som är 

verksamma inom kommunalpolitiken i Borås stad för att få förståelse för hur situationen ser 

ut för de kvinnliga politikerna. Intervjuerna konstruerade vi utifrån referensramen, som vi 

därefter kopplat ihop med våra respondenters personliga upplevelser med hjälp utav vår 

analysmodell. 

 

De områden vi undersökt är kvinnorepresentation, vilka hinder de möter inom politiken, samt 

horisontell- och vertikal könsarbetsdelning. Vår undersökning visar att det finns en brist på 

kvinnlig representation inom kommunalpolitiken i Borås stad till viss del, samt vilken 

betydelse detta har. Dessutom visar undersökningen att både en horisontell- och vertikal 

könsarbetsdelning existerar i Borås stads kommun. Studien är skriven på svenska. 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs vad undersökningen innefattar, tidigare forskning som gjorts 

inom det valda ämnesområdet presenteras även. En problemställning som ligger till grund för 

studien beskrivs, en presentation av syftet med studien samt frågeställningar. Vidare 

presenteras även de avgränsningarna inom området. 

 

År 2011 utgjorde kvinnor 43 % utav kommunfullmäktige i de svenska kommunerna. (SCB:s 

hemsida 1) Samtidigt var det endast 29 % kvinnliga kommunstyrelseordförande år 2010. 

Dessa siffror visar att män är överrepresenterade i kommunalpolitiken i relation till sin andel 

av befolkningen, och särskilt markant är denna överrepresentation på de mest inflytelserika 

positionerna. (SCB:s hemsida 2) Parallellt med detta visar tidigare forskning på att kvinnliga 

politiker har ett bristande politiskt inflytande i jämförelse med de manliga. (Bergqvist m.fl. 

2008, s.37-38; Gustafsson 2008, s.132-133) 

I en debattartikel från 2013 argumenterar Dalerup, professor i statsvetenskap och 

genusvetenskap, och Tedros, chef inom Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, att 

kvinnors närvaro inom politiken behöver stärkas. “Kvinnor behövs i politiken, både för 

kvinnors egen skull och för hela samhällets utveckling” (Dalerup och Tedros 2013). 

Författarna vill, för att få bukt med kvinnors underrepresentation, se en förändring på lokal 

nivå och anser att detta kommer leda till att situationen förändras även på nationell nivå. De 

belyser att ett politiskt system, som präglas av män, tidigare i historien setts som 

förtroendeingivande. De menar att det nu bara ses som mindre demokratiskt. Dalerup och 

Tedros beskriver att tidigare forskning visar på att kvinnor prioriterar vissa frågor högre än 

vad männen gör. Dessa är till exempel frågor som behandlar jämställdhet och utbildning. 

Faktumet att kvinnor är som mest underrepresenterade på de mest inflytelserika positionerna 

inom politiken gör att frågor som är typiskt kvinnliga hamnar i skymundan och inte 

uppmärksammas i lika stor utsträckning som de typiskt manliga frågorna. Man menar dock att 

det arbetas för att kvinnors politiska situation skall förbättras. ICLD, Internationellt Centrum 

för Lokal Demokrati är ett exempel på detta. De samarbetar med politiker i kommuner och 

landsting runt om i Sverige för att stärka kvinnors positioner på lokal nivå samt 

internationellt. (Dalerup, Tedros. 2013) 

 

I den först nämnda statistiken samt i den presenterade artikel visar forskarna på problemet 

som idag existerar inom området kvinnors politiska närvaro och representation. De visar på 

det samhälleliga problem som tar sig uttryck genom att kvinnor är underrepresenterade på 

inflytelserika positioner inom politiken gentemot männen. Detta problem innebär att kvinnor 

samt de frågor de förespråkar hamnar längre ner på listan av områden som prioriteras. 

Politikerna är i vårt representativa demokratiska system medborgarnas valda företrädare, och 

deras uppdrag är att representera väljare. Det faktum att kvinnor är både numerärt och 

hierarkiskt underrepresenterade i politiken, att de specifikt “kvinnliga” politiska frågorna inte 

prioriteras, samt att kvinnliga politiker har svårare att få politiskt inflytande kan mot denna 

bakgrund betraktas som ett demokratiproblem. 
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1.1 Tidigare forskning 

1.1.1 Kvinnlig representation i politiken 

 

Wängnerud (2000) har empiriskt testat det påstående att kvinnor inom politiken, i större 

utsträckning än män, företräder typiska kvinnliga intressen som till exempel vård, välfärd och 

utbildning. Wängnerud grundar sin studie på enkätundersökningar besvarade av 

riksdagsledamöter från 1985, 1988 och 1994. (Wängnerud 2000) 

En utav punkterna som Wängnerud tar upp i sin studie är frågan om i vilken grad 

riksdagsledamöter har varit i kontakt med en kvinnoorganisation under det gångna året. 

Wängnerud kom i sin studie fram till att det var betydligt vanligare för kvinnor än för män att 

vara i kontakt med kvinnoorganisationer. Drygt hälften av kvinnorna hade år 1985 samt 1994 

haft en sådan kontakt jämfört med andelen män där det endast var 9 % respektive 4 % av de 

manliga ledamöterna som vart i kontakt med kvinnoorganisationer. (ibid) 

Även frågan om social- och välfärdspolitik tas upp i Wängneruds studie. 

Resultatet här var att det var den större delen kvinnor som ansåg att frågan om social- och 

välfärdspolitik över lag var viktig att betona. Man ser här att det med stor marginal var 

kvinnor i som större utsträckning än män ansåg att frågan om social- och välfärdspolitik var 

en kampanjfråga. Wängneruds resultat visar också på att det var mellan 40 % till 55 % av de 

kvinnliga ledamöterna som ansåg att social- och välfärdspolitik var ett eget personligt intresse 

jämfört med männen där det bara var mellan 10 % till 22 %. (ibid) 

Det sista Wängnerud tar upp om social- och välfärdspolitik handlar om huruvida frågan är ett 

viktigt framtida ämne. Här fastställer hon resultatet att det även här är en större del av 

kvinnorna som tycker att frågan är viktig. Det var här mellan 42 % till 66 % av de kvinnliga 

ledamöterna som tyckte att frågan var viktig för framtiden, bland männen så var det mellan 31 

% till 55 %. (ibid) 

 

Wängneruds forskning visar även resultat på hur stor del kvinnliga och manliga 

riksdagsledamöter som anser att kvinnliga intressen är viktigt att betona. Man såg här att den 

med majoritet största delen av de som tyckte att frågan var viktig var kvinnor. Det var här 

mellan 54 och 56 % av kvinnorna och endast 6-10% av männen som tyckte att frågan om 

kvinnors intressen var en viktig fråga. (ibid) 

 

1.1.2 Kvinnlig representation i kommunalpolitiken 

 

Gustafsson (2008) har studerat de kvalitativa aspekterna av kvinnors politiska representation, 

både när det kommer till kvinnors politiska villkor samt innehållet i politiken. Detta har hon 

utfört med hjälp utav en kvantitativt undersökningen med enkäter. Syftet med Gustafssons 

avhandling har varit att undersöka kvinnors möjligheter att påverka inom kommunalpolitiken 

utifrån deras kvinnliga intressen, samt möjligheten att utöva politiskt inflytande. För att 

kvinnor ska kunna påverka måste de tillåtas politiskt handlingsutrymme, menar Gustafsson, 

vilket begränsas utav de könsmaktsförhållanden som finns. Samtidigt ligger inte detta i 

männens intresse, då detta innebär en förlust för dem och deras privilegier. (Gustafsson 2008, 

s. 81-87) 

Gustafsson kartlägger även i vilken utsträckning män och kvinnors politiska intressen skiljer 

sig. Könstillhörigheten på en politiker kan därför ha betydelse för hur innehållet i 

kommunalpolitiken ser ut. Därför menar Gustafsson att kvinnlig närvaro är viktig i 
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kommunalpolitiken, då denna åsiktsskillnad mellan könen existerar. Utöver detta finns det 

även en könsskiljelinje inom politiken som delar in kvinnor och män i olika läger. Detta visar 

sig genom att kvinnor har en högre representation inom de mjuka frågorna, medan männen 

har en högre representation inom de hårda frågorna. (ibid s. 130-135) Utöver detta har 

politiken påverkats i takt med att kvinnorepresentationen ökat. De mjuka frågorna har fått ett 

större utrymme då de fått mer uppmärksamhet, och merparten utav kommunalpolitikerna 

menar att kvinnors ökade representation har gjort skillnad i politiken. (ibid, s.171) 

 

Utöver detta menar Gustafsson att män dominerar på den kommunalpolitiska arenan. Det 

finns en skillnad mellan könen som påverkar deras politiska påverkan vilket beror på 

könsmaktsförhållandena som verkar i kommunalpolitiken. Kvinnor är begränsade på denna 

arena, och Gustafsson menar att de inte har lika förutsättningar i kommunalpolitiken. (ibid, 

s.218) 

 

1.2 Problemställning 

 

Inledande i denna studie presenterades en artikel av Dalerud och Tedros. De beskrev 

situationen mellan kvinnor och män inom politiken, där kvinnor är underrepresenterade 

medan män är överrepresenterade på de mest inflytelserika positionerna. Detta diskuterar 

även Gustafsson (2008) i sin studie om könspolitisk representation, vilket tagits upp i den 

tidigare forskningen. Sedan presenterades även resultat från Wängneruds tidigare forskning 

från år 2000 om kvinnlig representation i politiken. Wängneruds resultat visade här att det är 

kvinnor, i större utsträckning än män som anser att de mer kvinnliga frågorna som vård och 

skola behöver få större utrymme inom politiken.(Wängnerud 2000, s 74-81) Forskning visar 

att typiska kvinnofrågor inte betonas lika mycket som de manliga frågorna inom politiken, 

samt att orättvisor och ojämlikheter existerar mellan kvinnor och män är ett stort 

samhällsproblem. Philips anser till exempel att den orättvisa situationen grundas i att det finns 

hinder som inte tillåter kvinnor att ha lika stort politiskt inflytande som männen. (Philips 

2000, s.44-46) Forskare menar att den lägre prioriteten av kvinnors politiska intresseområden 

tillsammans med de politiska hinder som finns för kvinnor bidrar till existensen av en ojämn 

könsarbetsdelning inom politiken. Dessa hinder leder till att kvinnor är underrepresenterade 

på förtroendevalda uppdrag i politiken. (Bergqvist m.fl. 2008, s.38-39; Gustafsson 2008, 

s.132-133) 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnors representation ser ut på kommunal nivå i 

Borås stad. Vi kommer kvalitativt undersöka hur kvinnliga kommunalpolitikers ser på 

kvinnors representativa roll och betydelse i Borås stad, samt att se till hur kvinnliga politiker 

ser på de villkor och möjligheter till inflytande som finns för kvinnor i Borås stad. Vi kommer 

även kvantitativt kartlägga hur kvinnors politiska representation ser på olika positioner i 

kommunalpolitiken i Borås stad. Utöver detta kommer även skillnaden mellan kvinnor och 

män i kommunalpolitiken uppmärksammas. Dessutom kommer en fördjupning ske i vad som 

anses vara typiskt “kvinnliga” intressen och värderingar. Vi har som syfte att se till hur dessa 

skiljer sig mot de typiska manliga åsikterna och intressen som finns, och vad detta har för 

påverkan på den politiska situationen som råder. 
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1.4 Frågeställningar 

 

Hur ser kvinnliga kommunalpolitiker på kvinnors representativa roll och betydelse i 

politiken? 

Hur ser kvinnliga politikers villkor och möjligheter till inflytande ut i kommunalpolitiken? 

Hur ser förtroendevalda kvinnors representation ut på olika politiska positioner i Borås stad? 
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2 Metod 
I detta kapitel finns beskrivet de valda metoder som använts för att genomföra 

undersökningen. Det finns även beskrivet hur empirin har samlats in, samt att 

undersökningens reliabilitet och validitet diskuteras. 

 

2.1 Metodansats 

 

Denna uppsats behandlar situationen för kvinnliga kommunalpolitiker i Borås stad. 

I undersökningen som tidigare presenterades i problemställningen, nämligen att kvinnor i 

nuläget är underrepresenterade gentemot männen i politiken. Undersökningen har utförts i 

Borås stad där representationen för förtroendevalda kvinnor inom kommunalpolitiken 

undersökts. En kunskapslucka existerar inom området kvinnlig representation i politiken. 

Tidigare har kvantitativa studier gjorts på riksdagsnivå av Wängnerud, även Gustafsson har 

utfört en kvantitativ undersökning på kommunal nivå. Dock finns det även behov av att 

genomföra direkt kvalitativa undersökningar. 

 

Kvalitativ forskning fokuserar mer på ord, snarare än siffror (Bryman 2011 s.249). Vår 

undersökning består främst utav muntliga intervjuer som är semistrukturerade. Denna metod 

passade undersökningen bra, eftersom möjligheten att ställa relevanta frågor gavs, samt kunde 

anpassa frågorna efter hur intervjutillfället fortskred. (Lind. 2014, sida 124-130). Den 

kvalitativa metoden hjälpte oss att få bra förståelse för de enskilda fallen vid utförandet av 

intervjuerna, samt se till dess förhållande till teorin (Bryman 2011 s.250). Utöver detta har vi 

även fått en bra inblick i hur den sociala tillvaron ser ut för kvinnor inom politiken, samt vilka 

motgångar de kan tänkas möta. Undersökningen är en fallstudie, vilket innebär att den isolerar 

sig till en viss situation, i detta fall genom att intervjua kvinnliga politiker i Borås stads 

kommunfullmäktige. (ibid s.65-66) Vi ville få en djupare förståelse för just deras situation, 

och har fokuserat på deras sociala relationer och uppfattningar. 

 

Utöver den kvalitativa metoden har vi även använt oss utav en deskriptiv kartläggning utav 

Borås stads politiker. Vi har här granskat hur könsfördelningen ser ut både inom 

kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt inom nämnderna. Fokus har legat på att 

undersöka hur stor del av kommunalpolitikerna i Borås stad som är kvinnor samt inom vilka 

områden de arbetar. 

 

2.2 Datainsamling 

 

Vi valde att intervjua kvinnliga kommunalpolitiker från Borås stads kommunfullmäktige och 

har genomfört intervjuer med representanter från 5 partier. På detta sätt täcktes den faktiska 

situationen upp i kommunen samt de förhållanden som finns inom olika partipolitiska 

kontexter. Ett primärt användande av den kvalitativa typen av datainsamlingsmetod passade 

undersökningen bäst då denna metod erbjöd möjligheten att komma nära 

intervjurespondenternas åsikter, upplevelser och värderingar i olika frågor.  

 

Empirin från intervjuerna tillsammans med empirin från den deskriptiva kartläggningen 

kompletterade varandra och bidrog tillsammans till en bra grund att stå på då det i senare 
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skede genomfördes analys samt drogs slutsatser. Eftersom fokus i undersökningen har legat 

på kvinnliga politikers situation, valde vi att enbart utföra intervjuer med kvinnor. Det snäva 

urvalet av enbart kvinnor var även ett bra alternativ för oss då vi under arbetets gång hade en 

tidsram att följa.  

 

Undersökningen berör kvinnors politiska representation, så därför kontaktades kvinnliga 

kommunfullmäktigeledamöter. Borås stads kommunalpolitik var intressant eftersom det 

tidigare inte gjorts några liknande studier här rörande kvinnlig representation i politiken. Den 

tidigare forskning som finns inom ämnet omfattar de större städerna i Sverige, vilket gjorde 

det extra intressant att se hur det ser ut i en mindre stad.  

 

Målet var att få kontakt med en kvinna ifrån varje parti för att på så sätt få möjlighet att få 

insikt i diverse partipolitiska kontexter. Vid bokandet av intervjuerna så skickades en 

förfrågan via mail. Vi fick tillgång till fullmäktigemedlemmarnas mailadresser via Borås stads 

hemsida. I mailet skrev vi våra namn, vart vi studerade och att vi skulle skriva en 

kandidatuppsats om kvinnlig representation i kommunalpolitiken i Borås stad, samt att vi ville 

genomföra en intervju och att vi gärna ville komma och träffa personen i fråga. 

 

Efter ett par timmar hade vi fått respons utav en stor del utav de personer vi kontaktat, och i 

slutet av dagen hade bokningar för intervjuer med en representant från nästan varje parti 

gjorts. Kristdemokraterna var det parti som tyvärr inte återkom tyvärr inte med något svar. 

Kontakt med Sverigedemokraterna valdes bort då det inte fanns någon kvinnlig representant 

för deras parti. Det hade varit intressant att intervjua en representant från 

Sverigedemokraterna då det just är ett parti med låg kvinnlig representation, dock blev det så 

att vi valde bort dem då de inte hade någon passande representant i Borås stad. Ett möte med 

en representant från Miljöpartiet bokades också in, dock kom inte denne till vårt möte. Flera 

försök till att boka in ett nytt möte gjordes från vår sida, men tyvärr hörde vi aldrig av henne 

igen.   

 

Intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplatser eller i deras partis lokaler. Vi hade med 

oss en intervjuguide med aktuella områden som vi ville beröra under intervjun, samt även en 

del grundfrågor som förberetts i förväg. Den semistrukturerade intervjuformen valdes för att 

samla in den kvalitativa data. Denna typ utav datainsamlingsmetod erbjöd respondenterna att 

återge detaljerade berättelser om sina upplevelser som kommunalpolitiker. Detta gav 

möjlighet till en bred bild utav vad det innebär att verka som kvinnlig 

kommunalpolitiker.(Esaiasson 2012, s. 251) Vid genomförandet bidrog den semistrukturerade 

formen av intervjuerna först och främst till att vi kunde hålla oss inom ramarna för de redan 

förutbestämda frågeställningarna, men samtidigt också erbjöd möjligheten att ställa 

följdfrågor. Under vissa utav intervjuerna var det en del frågor som var mer aktuella att ställa 

till just den respondenten. Därför var det bra att möjligheten fanns genom den 

semistrukturerade intervjumetoden att kunna styra våra grundfrågor med hjälp utav 

följdfrågor. Vid genomförandet av intervjuerna spelades dessa in med godkännande från 

respondenterna. Det tog cirka 45 minuter att genomföra en intervju. I undersökningen fick vi 

möjlighet att utföra 5 stycken intervjuer. Intervjuguiden ligger bifogad som bilaga i slutet av 

undersökningen. 

 

 

 

 

 



 

 - 7 - 

2.3 Dataanalys 

 

Efter genomförandet av varje intervju transkriberades dessa med hjälp utav inspelningarna, 

och därefter sammanställdes det som vi ansåg mest väsentligt för undersökningen. Efter detta 

gjordes en indelning utav empirin så att varje respondents upplevelser sammanställdes var för 

sig. Detta bidrog till en indelning som var lätt att använda vid utförandet utav analysen där det 

empiriska materialet ställdes mot teorin.  

 

Analys av det empiriska materialet från den kvantitativa kartläggningen gjordes även. Här 

samlades data in från Borås stads hemsida för att sedan sorteras i kategorier om andel och 

antal män och kvinnor. Kategorierna var här partier, kommunfullmäktige, kommunstyrelse 

och nämnder. Efter detta användes dessa kategorier för att skapa beskrivande diagram över 

hur kvinnorepresentationen ser ut. Detta bidrog till en bred bild över hur den könsmässiga 

situationen ser ut bland kommunalpolitiker i Borås stad i sin helhet. 

 

2.4 Reliabilitet och validitet 

 

2.4.1 Undersökningens Reliabilitet 

En kvalitativ studie kan anses vara svår att bemöta enligt Bryman (2011). Detta eftersom det 

är en fallstudie, och endast beskriver just detta fall, och den situation vi undersökt. En social 

miljö för kvinnliga kommunalpolitiker i Borås stad behöver inte vara densamma i andra 

kommuner. Detta innebär att samma slags undersökning kan få ett annat resultat om den 

skulle genomföras i en annan kommun. Skulle samma slags undersökning göras igen inom 

Borås stad är det dock troligt att denna får ett liknande resultat. (Bryman 2011, s.352) 

 

Reliabiliteten i vår undersökning har vi dock försökt öka i och med att vi efter varje 

intervjutillfälle diskuterat vad som sagts samt vilket resultat det bidragit till. Vi har 

tillsammans varit överens om hur redovisningen av dessa skulle ske, samt diskuterat 

tolkningen utav respondenternas svar.  

 

2.4.2 Undersökningens Validitet 

 

Inom kvalitativ forskning appliceras en studies reliabilitet och validitet annorlunda än om man 

forskar kvantitativt. Reliabilitet kan appliceras i kvalitativ forskning, som beskrivet ovan. 

Dock är det svårare att kunna fastslå validiteten i kvalitativ forskning på samma sätt som man 

kan göra i kvantitativ. Validitet står för att svara på i vilken utsträckning de resultat man 

kommit fram till i sin forskning är möjliga att generalisera till andra situationer eller andra 

miljöer man vill undersöka. Då detta är en kvalitativt utförd undersökning i form av en 

fallstudie kan man därför inte i samma utsträckning som med reliabilitet diskutera vår 

underöknings validitet då resultaten från vår forskning enbart gäller den situation vi undersökt 

och de personer vi intervjuat. (Bryman 2011, s.352) 
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2.5 Metodkritik 

 

Mer tid för att genomföra undersökningen hade varit till vår fördel. Hade tiden inte varit så 

knapp hade komplettering av den kvalitativa undersökningen genom att även genomföra en 

kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning varit intressant. Detta hade bidragit 

till ytterligare information i form av kvantitativa data på hur verkligheten ser ut samt hur 

kvinnorepresentationen ser ut inom kommunalpolitiken.  

 

Det finns även vissa nackdelar med att endast genomföra en kvalitativ undersökning, då det 

faktum att resultatet av en, eller flera, intervjuer med olika människor inte speglar hur 

verkligheten ser ut generellt sett, utan endast hur situationen ser ut för de människor som 

blivit intervjuade. Resultatet som intervjuerna bidragit till kan inte bidra till en klar bild på hur 

verkligheten ser ut då det är fallstudier. Anledningen till detta är att materialet endast kommer 

från en eller några få individer som har sina egna uppfattningar om hur verkligheten ser ut. 

 

De analytiska antaganden som görs och de slutsatser som dras, grundas på informationen från 

de intervjuer som genomförts. Resultatet kommer endast att grunda sig i dessa människors 

tankar och erfarenheter och speglar därför inte hur situationen ser ut i stort. Det är med hänsyn 

till detta som behovet till att även genomföra en enkätundersökning kan motiveras, för att på 

så sätt kunna få ytterligare ett empiriskt material att arbeta med. Detta hade kunnat ge en 

bredare syn på hur det ser ut rent praktiskt i verkligheten. Eftersom ämnet även kan anses som 

ganska känsligt hade en enkät kunnat ligga till vår fördel, då det erbjuder våra respondenter 

möjligheten att kunna vara anonyma. 

 

Valet föll dock som sagt på att genomföra en kvalitativ undersökning med semistrukturerade 

intervjuer. Detta eftersom vi ville komma nära dagligen verksamma kommunalpolitikers 

tankar, värderingar och upplevelser. Detta bidrar med en kunskap som inte kvantitativa 

undersökningar kan göra på samma sätt utan vi tycker att vi med ett kvalitativt 

förhållningssätt fick vi möjlighet att få en djupare förståelse om hur olika typer av politiska 

kontexter ser ut samt varför de ser ut som de gör. 
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3 Referensram 
I detta kapitel presenteras teori inom det valda forskningsområdet. Denna forskning 

behandlar följande områden: Representation, Kvinnors villkor och möjlighet till inflytande 

inom politiken samt olika typer av könsmönster i politiken. Dessa ämnesområden är valda 

specifikt för att i slutskedet av undersökningen kunna besvara våra frågeställningar. 

 

3.1 Representation 

Representativ demokrati kan delas in i två delar, där den ena innebär att det är särskilda 

framröstade representanter som ska fatta beslut samt föra folkets talan, så kallad 

åsiktsrepresentation. De har blivit framröstade av befolkningen som röstat på den politiker de 

känner representerar deras värderingar bäst. Befolkningen lägger sin röst på de representanter 

som delar deras värderingar, samt inger ett förtroende. (Andersson 2006, s.5) 

Phillips (2000) nämner en annan aspekt utav representation, och menar att en bra 

representation innebär att alla sociala grupper i samhället ska speglas i den politiska 

sammansättningen, en social representation. Närvarorepresentationen som den även kallas, 

innebär att alla sociala grupper ska ha någon att identifiera sig med, och innebär ett steg i rätt 

riktning när det gäller jämställdhet i det politiska deltagandet.(Phillips 2000, s.45) Forskare 

menar att sedan kvinnors politiska aktivitet ökat har det även skett en viss skiftning vad gäller 

de politiska frågor som prioriteras. Detta visar varför kvinnors närvaro är viktig, då dessa 

frågor tidigare inte varit lika prioriterade. Till exempel finns det nu ett större intresse för att 

diskutera välfärd och vård i politiken än vad det tidigare funnits. (Wängnerud 2000, s.85-86) 

Utöver detta nämner även forskare tre argument till varför det är viktigt med kvinnlig 

representation i politiken. Dessa består i rättvise-, resurs-, samt inresseargumentet. 

Rättviseargumentet menar att politiken ska vara rättvis, där alla individer ska ha möjlighet att 

få påverka sitt samhälle, och de beslut som tas. Resursargumentet innebär att kvinnor tillför 

sina könsspecifika erfarenheter till politiken, som män inte kan. Det innebär att kvinnor och 

män har olika erfarenheter och kunskaper, vilka tillsammans gör det möjligt att inom politiken 

ta beslut som gynnar alla i samhället. Intresseargumentet består i att det existerar könsläger i 

samhället som leder till intressekonflikter. Här menar man att kvinnor behövs inom politiken 

för att bevaka sina intressen, som riskerar att nonchaleras när de står i relation till mäns 

intressen. (Hernes 1982. se Gustafsson 2008 s. 44-45) 

 

Politikers åsikter formas utav deras erfarenheter, den sociala bakgrunden de kommer ifrån 

samt den miljö som omger dem. Eftersom de ska representera befolkningen är det därför 

viktigt att det finns en stor spridning utav politiker, på samma sätt som att det finns spridning 

mellan tankar, synsätt och viljor i befolkningen. Alla grupper i samhället behöver bli 

representerade för att det inte ska uppstå demokratiska problem. Detta innebär även att ingen 

grupp ska få ensamt styre, och kunna dominera politiken. Till exempel kan detta innebära att 

män, som är överrepresenterade inom politiken, får en väldigt stor verkan för just deras 

erfarenheter. Politikerna bör spegla befolkningen och deras åsikter i största möjliga grad då de 

är företrädare för alla medborgare, inte enbart vissa privilegierade grupper.(Wängnerud 1998, 

s.16-17) 
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3.2 Kvinnors villkor och möjligheter till inflytande I politiken 

 

Det finns vissa hinder för kvinnor som gör att de inte har samma villkor som män att få 

inflytande inom politiken. Anledningen till detta menar forskare bland annat ligger i 

familjeansvaret som kvinnor har. Kvinnor tar, i större utsträckning än män, mer ansvar för 

familjen, vilket även till viss del går ut över deras politiska engagemang. En hög position 

inom kommunpolitiken är tidskrävande, och detta är tid som tas från “familjetiden”. Kvinnor 

har andra förväntningar på sig än män, vilket beror på samhällets värderingar. Forskare menar 

att män och kvinnor har olika positioner i privatlivet, och detta är något som även påverkar 

dem i yrkeslivet och politiken. Parallellt med detta är det kvinnor som oftast anses som den 

självklara parten att vara föräldralediga en längre period, och männen tar oftast inte ett lika 

stort familjeansvar i detta anseende. Detta innebär även att om kvinnan arbetar heltid med ett 

förtroendeuppdrag så tvingas hon frånsäga sig uppdraget om hon ska vara föräldraledig på 

heltid. Ett förtroendeuppdrag går inte att kombinera med föräldraledighet, då man för tillfället 

inte kan vara frånvarande från sitt politiska uppdrag under en längre period. Eftersom män i 

realiteten oftast inte är föräldralediga i samma utsträckning som kvinnor, så blir det lättare för 

dem att förena sitt föräldraskap med politiska uppdrag. Därför kan också ett 

förtroendeuppdrag ses som mer gynnsamt för en man. Utöver detta kan man samtidigt se att 

kvinnor i större utsträckning väljer att hoppa av och avsluta sina uppdrag inom politiken. 

(Folke m.fl. 2015, s. 22, 36-37) 

 

Samtidigt som att kvinnor har det tuffare att ta sig till en hög position inom politiken, så är 

även följderna av att nå en sådan position skilda för könen. Männens privatliv påverkas inte 

särskilt mycket, medan undersökningar visar att kvinnor löper en större risk för skilsmässa. 

Detta innebär att det på privata plan är mer accepterat att lägga stor tid på sitt politiska 

uppdrag för män än för kvinnor. Samtidigt är detta faktum något som kan avskräcka kvinnliga 

politiker från att söka sig till högre positioner. Eftersom män inte behöver lida utav privata 

konsekvenser i samma utsträckning som kvinnor vid en högre politisk position, innebär detta 

att män har lättare att nå dessa positioner. Som nämnt ovan har kvinnor ett större 

familjeansvar, och enligt forskning, verkar detta ansvar svårt att kombinera med en politisk 

karriär. (Ibid.) 

 

Forskning pekar på en mängd olika faktorer som bidrar till kvinnors underordnade position i 

samhället och politiken, bland annat de kulturella värderingarna i dagens samhälle. Historiskt 

sett så har kvinnan alltid varit underordnad mannen. (Bergqvist m.fl. 2008, s.43.45) Detta 

anses till exempel vara en följd av olika världsreligioners existens, där kvinnan aldrig har, 

eller aldrig haft en framträdande roll. Detta är värderingar som till viss del sitter kvar hos 

befolkningen, och det är attityden mot kvinnor som hindrar dem från att avancera inom 

politiken. Människors bild utav en kvinna, inte bara ur ett religiöst tankesätt, är att denne skall 

vara familjeorienterad, och de ser inte kvinnan som en individ med auktoritet. Att kvinnan ska 

vara mer familjeorienterad, innebär att det är kvinnan som förväntas vara hemma och ta hand 

om familjen, menar forskare. (Bergqvist m.fl. 2008, s.43.45; Folke m.fl. 2015, s. 36-37) 

 

Oavsett hur starka religiösa och kulturella värderingar som finns i ett land så finns det 

föreställningar och tankar kring de olika könen i det offentliga. Människor har och har alltid 

haft ett visst sätt att se på män och kvinnor, men forskare menar att just religionen och 

kulturen i det aktuella landet har en stor påverkan på hur framgångsrika kvinnor kan bli inom 

politiken. Undersökningar visar att dessa aspekter har en stor påverkan när det kommer till 
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frågan om kvinnors representation inom politiken. Ett lands religion och kultur kan bestå av 

värderingar som ser kvinnor som mindre viktiga, vilket då kan påverka kvinnors möjligheter 

för politisk verkan på ett negativt sätt. (Bergqvist m.fl. 2008, s.43,45) 

 

Männen har genom historien setts som en mer rimlig ledare än vad kvinnor har. Detta ter sig 

nästan vara självklart, då det genom tiderna praktiskt taget uteslutande enbart funnits män på 

dem ledande positionerna. (Bergqvist m.fl. 2008, s.43.45) Statistik visar att kvinnor i regel 

alltid varit underrepresenterade inom kommunalpolitiken i Sverige. Genom åren har 

kvinnorepresentationen ökat, men aldrig överskridit den manliga representationen. 

 

Denna statistik visar även på ett mönster som innebär att kvinnor sällan lyckas avancera till de 

högre positionerna inom politiken, detta mönster har man ännu inte lyckats bryta. Forskare 

menar, som nämnt ovan, att detta beror på befolkningens värderingar, samt att attityden mot 

kvinnor behöver förändras om förändring skall kunna ske. Bergqvist med flera menar att det i 

samhället krävs arbete med jämställdhet för att kvinnor ska få en mer framträdande roll, och 

inte förbli underordnad mannen. (Bergqvist m.fl. 2008, s.43,45) 

 

Samtidigt menar forskare att i ett land som jämställdhetsarbete bedrivs finns det en större 

acceptans och efterfrågan bland befolkningen för mer kvinnliga representanter i politiken. 

Kvinnor i dessa länder har en större chans till inflytande då befolkningen i större utsträckning 

anser jämställdhet som något viktigt. Befolkningen är mer införstådd med att kvinnor och 

män har olika intressen. En politik formad av en god representation är viktig, då män och 

kvinnor representerar mycket mer än människors tankar, värderingar och synsätt inom 

politiken. Befolkningen är medveten om detta och vet att det krävs en mer rättvis 

könsarbetsdelning bland politikerna som verkar i landet för att nå största rättvisa. (Ibid) 

Kvinnor har som sagt som regel svårt att få politiskt inflytande.  Under år 2005 var det i 

genomsnitt 14 % kvinnor på alla ministerposter i världen. Denna procentsats brukar motsvaras 

av delen kvinnor som det finns i ett parlament. (Bergqvist m.fl. 2008, s. 36-37) 

 

3.3 Vertikal och horisontell könsarbetsdelning 

 

3.3.1 Vertikal könsarbetsdelning 

 

Det existerar stora skillnader inom de politiska mönstren för kvinnliga och manliga politiker. 

Det politiska deltagandet i samhällets maktorgan är överrepresenterat utav män, och en 

underrepresentation av kvinnor existerar. Detta faktum är något som påverkar kvinnors 

möjlighet för politisk påverkan. Samtidigt menar forskare att även i de organ där en större 

andel kvinnor förekommer så har de svårigheter att hävda sig. (Gustafsson 2008, s.84; 

Jonasdottir 1988, s.169) Parallellt med detta så menar Gustafsson (2008) att det finns två olika 

läger inom jämställdhetsfrågan. Det kvinnliga lägret som i betydligt större utsträckning ser 

problemet i det faktum att politiken inte är jämställd, samt det manliga lägret som inte ser 

problemet i lika stor utsträckning 

 

Gustafsson (2008) menar att förklaringen till detta skulle kunna vara att män inte ser denna 

fråga som ett problem, då dem inte berörs utav könsdiskrimineringen på ett negativt sätt, 

snarare tvärt om. Männen har överlag lättare än kvinnor att få politiskt inflytande och makt. 

De tenderar även att lyssna på sina manliga partikollegor i den kommunalpolitiska sfären, 

hellre än de kvinnliga. Denna faktor är ett utav de hinder som ligger i vägen för kvinnor att 
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avancera inom politiken. I de politiska områden där en större andel kvinnor verkar, har de 

som nämnt ovan, istället svårt att få sin vilja igenom. (Gustafsson 2008, s. 172-173) Utöver 

detta har kvinnor även sämre odds än männen att få en hög placering på vallistorna, samt att 

avancera till högre positioner inom den politiska hierarkin, det existerar alltså en vertikal 

könsarbetsdelning. (Folke, 2015 s. 22-37) 

 

Historisk sett så har politiken varit överrepresenterad utav män, och de har avlöst varandra på 

maktpositionerna. Det är männen som i historien tagit fram och format politiken till det den är 

idag. Därför ligger det även i deras fördel att bevara politiken och de könsrelationer som idag 

existerar inom området. Det är män som skapat villkoren, och villkoren gynnar även männen. 

Forskare menar att mycket i detta beror på att männen inte vill lämna ifrån sig makten, då 

detta inte gynnar dem själva.  (Besley m.fl 2008; Folke, 2015 s. 22-37) 

 

Det skulle innebära en motgång för den nuvarande manliga dominansen och deras hierarkiska 

övertag om jämställdhetskrav införs i politiken. Kvinnors huvudsakliga intresse ligger i att 

sudda ut de befintliga könsmaktsrelationerna, dock vinner inte de manliga politiker som redan 

sitter på maktpositioner något på detta. Detta menar forskare kan vara en utav förklaringarna 

till att de inte arbetar lika hårt som sina kvinnliga kollegor för jämställdheten. (Folke, 2015 s. 

22-37) Undersökningar visar på att tidigare försök till implementering utav jämställdhet inom 

politiken inte lyckats som man tänkt. De flesta instanser har helt valt att ignorera frågan, eller 

påstår att de ännu inte haft tid att arbeta med den. Även detta visar på att männen inte arbetar 

för jämställdheten aktivt. (Bergqvist 2009, s.222) 

 

Den vertikala könsarbetsdelningen som finns, grundas i att kvinnor har det svårare att 

avancera ju längre upp i makthierarkin de kommer. (Bergqvist m.fl. 2008, s.37-38; Gustafsson 

2008, s.132-133) Forskare menar dock att kvinnors underrepresentation är mindre på de lägre 

positionerna inom politiken, samtidigt som den manliga representationen är som högst på de 

mest inflytelserika och högsta politiska positionerna. Ju högre upp i makthierarkin, desto färre 

kvinnor hittar man. Detta visar på att kvinnor i mindre utsträckning än män har möjlighet att 

avancera till de högre positionerna. (Folke m.fl. 2015, s. 36-37) 

 

3.3.2 Horisontell könsarbetsdelning 

 

Forskning visar även att det existerar en könsskiljelinje inom politiken, där kvinnliga politiker 

bland annat tenderar att vara mer vänsterorienterade än män. Samtidigt visar forskningen på 

ett annat samband; de vänsterorienterade partierna tenderar att i större utsträckning ta upp de 

så kallade “kvinnofrågorna”. Kvinnofrågorna är de frågor som även benämns som “mjuka 

frågor”, samtidigt existerar det “hårda frågor” som anses vara de mer manliga frågorna. De 

mjuka och hårda frågorna delar upp de politiska frågorna i två läger. Med mjuka frågor syftar 

forskare på de frågor som exempelvis rör jämställdhets-, kvoterings-, omsorg-, skola och 

kulturpolitik, och dessa menar de har en lägre status än de mer hårda frågorna. De hårda 

frågorna rör istället till exempel finans- och utrikespolitik. Denna situation gör det svårare för 

kvinnliga politiker att avancera inom politiken, då de verkar inom områden som anses ha 

lägre status. De frågor som kvinnor intresserar sig för tenderar heller inte komma upp till ytan, 

och detta innebär att systemet inte kan förändras. (Bergqvist m.fl. 2008, s.38-39; Gustafsson 

2008, s.132-133) 

 

Forskare menar att det faktum att kvinnor och män verkar inom olika områden i politiken 

innebär att en del politiska områden därför har en större andel kvinnor, och en del områden 
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har en större andel män. Detta faktum visar på att en horisontell könsarbetsdelning existerar 

inom politiken. (Gustafsson 2008, s.86; Phillips 1995, s.66-68; Wängnerud 2000, s 85-86) Att 

denna form utav uppdelning finns mellan könen beror dels på skilda intressen, men även de 

olika erfarenheterna människor har som könstillhörighet medför. Kvinnor och män har inte 

samma erfarenheter, vilket även präglar dem på olika sätt. Kvinnors särskilda intressen 

härstammar ifrån deras exponering mot sexuella trakasserier och våld, det faktum att de har en 

lägre status i samhället samt lönemässigt, samt även deras underrepresentation från de flesta 

arenor av politisk eller ekonomisk makt. Detta innebär att det är extra viktigt att kvinnor ges 

det handlingsutrymme de behöver inom politiken. De kvinnliga politikerna representerar 

nämligen dessa ovan nämnda kvinnointressen som förekommer i samhället, vilket även visar 

på vikten av att deras frågor ges utrymme istället för att tryckas undan. (Gustafsson 2008, 

s.86; Phillips 1995, s.66-68) 

 

Forskare menar att politikernas kön och deras värderingar påverkar vilka frågor som lyfts. Ett 

exempel på detta är just frågan om jämställdhet, som bland de kvinnliga politikerna blivit 

väldigt stor, men nästan är obefintlig bland männen. Detta faktum visar på hur viktigt det är 

med kvinnors närvaro, då det är de som i störst grad driver denna fråga inom politiken. 

(Gustafsson 2008, s.130, 215; Wängnerud 2012, s.97) En ökad politisering av kvinnors 

vardag och deras gemensamma erfarenheter krävs för en mer jämställd situation inom 

politiken (Wängnerud 2000 s.69). Forskare menar att ett större antal kvinnor i 

förtroendeuppdrag bidrar till att stärka kvinnors ställning i samhället.(Gustafsson 2008, s.130, 

215; Wängnerud 2012, s.97) 

 

Gustafsson (2008) presenterar i sin avhandling två synsätt som finns om den horisontella 

könsarbetsdelningen. Hon beskriver ett optimistiskt och ett pessimistiskt synsätt. Hon menar 

att vissa forskare inom området har en optimistisk syn, och ett exempel på detta nämner hon 

är Hege Skeje. Enligt Skeje är kvinnors representation i politiken en viktig förutsättning som 

utgör en möjlighet för att makt och inflytande över huvudtaget skall kunna existera. 

Gustafsson menar att de mest optimistiska forskarna har som tro att den marginalisering som 

påstås ske av kvinnor inte existerar och de avfärdar även att kvinnor inom politiken är 

maktlösa. (Skeje 1992. se Gustafsson 2008. s 63-64) Detta skiljer sig från det synsätt som de 

forskarna med det pessimistiska synsättet har. De hävdar istället att de partier och institutioner 

som finns, inte accepterar de krav som kvinnor presenterar, samt deras frågor och tankar om 

kön och makt. Forskare menar att detta bidrar till att kvinnor där av inte kan delta och verka 

på samma sätt, och med samma villkor som männen kan i den typiskt mansdominerade 

politiska sfären. Man menar även att det ligger ett stort problem i att kön i dagens politiska 

situation inte ses som en kategori av legitimitet. (Eduards 1997. se Gustafsson 2008. s 63-64) 

 

3.4 Analytiskt ramverk för teori och empiri 

 

Referensramen kommer senare att användas vid genomförandet av analysdelen. Teorin ställs i 

relation mot den empiri som tagits fram i form utav nedan följande deskriptiva kartläggning, 

samt den empiri som samlats in från respondenternas svar under intervjuerna. Referensramen 

innebär här ett direkt redskap för att kunna göra analytiska antaganden. Analysdelen är 

kategoriserad på samma sätt som referensramen med klara indelningar bestående av 

“representativ demokrati”, “Kvinnors villkor och möjlighet till inflytande i politiken” samt 

“vertikal och horisontell könsarbetsdelning”. Referensramen används för att analysera den 

insamlade empirin för att i senare skede kunna få svar på frågeställningar och för att dra 

slutsatser i slutet av undersökningen. 
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4 Empiri 
Nedan följer en deskriptiv kartläggning av kvinnliga politikers representation i Borås stad. Vi 

har här kartlagt hur stor del kvinnor det finns i Borås stads kommunstyrelse, 

kommunfullmäktige och i alla nämnder. Statistiken är sammanställd och bearbetad utav av 

oss utifrån uppgifter om ledamöterna, som hämtats ifrån Borås stads hemsida. Därefter följer 

även de empiriska resultat vi sammanställt från intervjuerna som utförts med kvinnliga 

kommunfullmäktigemedlemmar i Borås stad.  

 

 

4.1 Kartläggning av kvinnorepresentationen bland förtroendevalda 
politiker i Borås stad 

 

4.1.1 Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen i Borås stad har 13 ordinarie medlemmar. Utav dessa är 6 stycken 

medlemmar kvinnor. Detta innebär att 46 % av Borås stads kommunstyrelses ordinarie 

medlemmar är kvinnor. Kommunstyrelsen är det mäktigaste organet på kommunal nivå och är 

jämförbart med regeringen på nationell nivå. Kommunstyrelsen har även ett antal ersättare i 

varje parti som är beredda att ta de ordinarie medlemmarnas plats vid behov utav detta. Det 

finns 12 ersättare till styrelsen idag. 4 utav dessa är kvinnor, vilket innebär att 33 % utav 

reserverna är kvinnor. Se Diagram 1 nedan. 

 

Sammanfattningsvis innebär detta att det totalt är 25 ledamöter i kommunstyrelsen, både 

inräknat ordinarie ledamöter och ersättare. Utav dessa är 10 kvinnor, vilket innebär att det är 

40 % kvinnliga ledamöter totalt sett i kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelse medlemmarnas partitillhörighet anges inte, då vissa partier endast har en 

representant. Finns det endast en representant från ett parti innebär detta att denne står för 100 

% utav representanternas könstillhörighet från detta parti. Detta kan innebära en risk att 

resultatet blir missvisande, intresset ligger i att se hur stor del av alla styrelsens medlemmar 

som är kvinnor. 

 
Diagram 1. Andel förtroendevalda kvinnor Kommunstyrelsen Borås stad 2015(procent). 

 
Källa: Borås stad, 2015 
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4.1.2 Kommunfullmäktige 

 

I kommunfullmäktige så finns det 73 ordinarie fullmäktigeledamöter. Utav dessa är 33 

stycken kvinnor.  Detta innebär att det är 45 % av de ordinarie kvinnliga ledamöterna i 

kommunfullmäktige i Borås stad som är kvinnor, se diagram 2 nedan. Dessa kvinnor tillhör 

även var sitt parti. 

 

Det finns även 36 ersättare för de ordinarie fullmäktigemedlemmarna. Utav dessa är 14 

stycken kvinnor. Detta innebär att det är 38 % av ersättarna i kommunfullmäktige i Borås stad 

som är kvinnor. Detta presenteras nedan i Diagram 2. 

Sammanfattningsvis är det totalt är 109 fullmäktigemedlemmar, räknat på både kvinnliga och 

manliga ordinarie ledamöter samt ersättare. Utav dessa är 47 stycken kvinnor, vilket innebär 

43 % kvinnliga ledamöter. 

 
Diagram 2. Andel förtroendevalda ordinarie ledamöter samt ersättare Kommunfullmäktige  

Borås stad 2015 (procent). 

 
Källa: Borås stad, 2015. 

 

 

De könsmönster som finns i Borås stad om man ser till andelen kvinnliga ledamöter som finns 

i Kommunfullmäktige går i linje med den tidigare forskningsresultat som presenterats. Där 

presenterades att det i större utsträckning är i de mer vänsterorienterade partierna som man 

brukar ha en högre kvinnorepresentation. I Borås stad kan man dock se att Centerpartiet utgör 

ett undantag med den allra högsta kvinnorepresentationen i Borås stad. Både andel och antal 

kvinnliga ledamöter i kommunfullmäktige, respektive hur många ledamöter som kommer från 

vilket parti, beskrivs i Diagram 3 och 4 som presenteras nedan. 
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Diagram 3. Antal förtroendevalda ordinarie kvinnliga ledamöter Kommunfullmäktige  

Borås stad 2015 (antal). 

 
Källa: Borås stad, 2015. 

 

 
Diagram 4. Andel förtroendevalda ordinarie kvinnliga ledamöter,  

Kommunfullmäktige Borås stad respektive partier 2015 (procent)  

                                
Källa: Borås stad, 2015. 
Procentsatserna i detta diagram är baserade på antalet ordinarie ledamöter, vilka presenteras i diagram 3 ovan. 
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4.1.3 Nämnder i Borås stad 

 

Nämnderna i Borås stad har alla en ordförande, första vice ordförande, och i vissa fall en 

andra vice ordförande. Andelen kvinnor som finns i nämnderna har en stor variation. Nedan 

presenteras Diagram 5 och 6 vilka vittnar om kvinnorepresentationen i Borås stads nämnder 

år 2015. I Diagram 5 kan man se att det är en stor del kvinnor i de typiskt mjuka nämnderna 

och att delen män är stor i de mer typiskt hårda nämnderna. I Sociala omsorgsnämnden är det 

en hög andel kvinnor på strax över 77 %, vilken tillhör en utav de mjuka nämnderna. I 

revisorsgrupperna, som å andra sidan tillhör de typiskt hårda nämnderna som oftast präglas 

utav män finns det få kvinnor. 

 

Kvinnorepresentationen om man ser till andelen ordinarie kvinnliga ledamöter i alla 

nämnderna ligger på 38 %. Ser man till andelen kvinnliga ersättare till de ordinarie 

ledamöterna så ligger denna andel på 47 % kvinnor, se Diagram 6. Ställer man samman 

ordinarie samt ersättare så ligger kvinnorepresentationen på 42,35 % inom nämnderna i Borås 

stad. 

 

 
Diagram 5. Andel förtroendevalda kvinnor nämnder Borås stad 2015 (procent). 

 
Källa: Borås stad, 2015. 
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Diagram 6. Andel kvinnliga ledamöter i nämnderna i Borås stad. 

 
Källa: Borås stad, 2015. 

Notera som tidigare beskrivet att det endast är 14 utav 17 nämnder som har ersättare till de ordinarie 

ledamöterna. 

 

4.2 Empiri från intervjuer 

 

4.2.1 Information om respondenter 

 

Vi har intervjuat 5 kvinnliga politiker som alla är fullmäktigeledamöter. De representanter 

som har intervjuats kommer från Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, 

Folkpartiet och Centerpartiet. 

 

4.2.2 Respondent från Moderaterna 

 

Vår första respondent som intervjuades är förtroendevald kommunalpolitiker och verkar inom 

Moderaterna. Politiskt aktiv har hon varit sedan 80-talet. Hon berättar att hennes områden hon 

verkar inom är de mjuka frågorna, förskola, skola, äldreomsorg, sociala omsorgsnämnden 

samt arbetslivsnämnden. Dock berättar hon att hon inte verkar inom kultur- eller 

folkhälsofrågorna. 

 

Hon berättar att inom hennes parti kan man märka att det finns en viss indelning mellan män 

och kvinnor, men att de är ett parti som ser till kompetens och vad personer har för kunskaper 

när de fördelar uppdragen. Hon anser att personer är formade på olika sätt som män och 

kvinnor. Normerna som verkar i samhället menar hon gör att kvinnor anmäler intresse för de 

frågor som handlar om just förskola, skola, äldrevård m.m. för det är dem som är än närmast i 

vardagen, när man själv är förälder. Eller till exempel menar hon är att hon själv har föräldrar 

som är inom äldrevården så är det kvinnor som får bära det tunga ansvaret. Hon tror att 

människor i stor utsträckning blir formade efter hur vårt samhälle ser ut också, samtidigt som 

de från moderaternas sida faktiskt har haft en kvinna som satt som ordförande i dåvarande 

byggnadsnämnden. Det handlar mer om vad man själv är intresserad av, och vad man är 

kompetent till. Detta anser hon mer viktigt än vilket kön man har. Huvudsakligen handlar det 

om det personliga intresset. 

 



 

 - 19 - 

Moderaten tror kvinnor riskerar hamna i de mjuka frågorna om de inte lyfter blicken, samt att 

det handlar om att lära känna de förtroendevalda för att sedan se vart de passar in och vad de 

har för kompetens. I grunden är vi lekmän, menar hon, och behöver inte ha 

specialistkompetens inom områdena de ska verka, utan det krävs intresse för frågorna. 

Hon berättar att inom deras parti har de som mål att det ska vara minst 40 % representanter 

från det mindre företrädarkönet, alltså kvinnor. Ligger man inom det intervallet så har man 

lyckats få till en bra blandning. Under 40 % kvinnor är inte jämlikt. 

Hon tror att de mjuka frågorna intresserar henne på grund utav vad hon själv har med sig från 

sin egen ryggsäck. Vilka frågor hon själv stött på under sitt liv, och vilka personer hon mött. 

En miljö med mycket kvinnor påverkar genom att man intresserar sig mer för kvinnliga 

frågor. 

 

Hon berättar även att hon inte känner sig som en representant för kvinnor, utan för sitt parti. 

Den moderata politiken är viktigare än det faktum att hon är kvinna. Hon har också svårt att 

tro att Borås stads befolkning har röstat på henne bara för att hon är kvinna. Hon menar att 

hon ser sig själv som politiker, och inte som kvinna. Detta gäller privat också, i första hand 

ser hon inte sig själv som en kvinna, utan som en individ. 

 

Kvinnlig representation ser respondenten som något viktigt i alla sammanhang, arbetsplatser, 

studiegrupper och politik. Vi är olika, och vi tänker och känner på olika sätt. Man lever olika 

liv och har olika erfarenheter. Det kan utvecklas kulturer om det bara är män, och likadant om 

det bara är kvinnor. Det är lika viktigt att det finns representanter i olika åldrar och från olika 

kulturer. En stor blandning utav människor är viktigt eftersom det leder till att man själv 

måste vrida och vända på sina egna värderingar. 

 

Det största hindret för kvinnor i politiken tror hon är nätverksbyggande. Historiskt har det 

funnits organisationer, till exempel Rotary som hon nämner, där bara män varit välkomna. 

Det är först nu på senare tid som även kvinnor fått ta medlemskap där, och det har kommit 

kvinnliga organisationer som motsvarar Rotary. Det känns som det blivit mer kvinnovänligt. 

Vissa saker menar hon att man inte kan tala med en man om till exempel, för det är inte 

samma sak. Samtidigt är det väldigt mycket strategispel inom politiken. Vart fjärde år är alla 

egentligen varandras motståndare. De konkurrerar med varandra om förtroendeposterna, men 

samtidigt är det viktigt att det blir ruljangs på posterna så att det inte alltid är samma personer 

som sitter där. Hon tycker att i Moderaterna har de bra ruljangs. Just i Borås kommun tycker 

hon att Moderaterna har en bra kvinnorepresentation, men i andra delar av Sverige ser det inte 

lika bra ut. 

 

Hon berättar att hon uppmärksammat att kvinnor stöter på mer hinder i politiken än män. Ett 

exempel hon nämner är att de förhandlar om uppdrag, inte bara inom partiet, utan även med 

andra partier. Det har då hänt att ett ordförandeskap förhandlats bort, för att den näste i tur att 

få uppdraget var en kvinna. Man hade inte tagit sig tid att lära känna kvinnan, och hon menar 

att det var riktigt typisk härskarteknik. Man såg inte kvinnans potential för att man inte lärt 

känna henne, och valde då att göra sig av med positionen istället. Hon tror att man inte vågade 

lita på att kvinnan klarade av uppdraget. Mannen som hade uppdraget innan hade en djup röst 

och stor pondus, vilket är svårt att ha som kvinna. 

 

Hon tror att det har mycket att göra med ens uppväxt när det kommer till att ta för sig inom 

politiken. Till exempel blir pojkar mer uppmuntrade att ta för sig under sin barndom, att vara 

med i lagsporter m.m. Samtidigt kan det vara så att en kvinna inte vågar ta på sig ansvaret lika 
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lätt, för att hon inte är lika säker på sig själv. Hon tror att män lättare tar på sig rollen från 

början, samtidigt som hon menar att både män och kvinnor kan växa in i rollen 

 

Hon har själv varit med om att hon inte blivit korrekt bemött bara för att hon varit kvinna. Ett 

exempel är när “äldre man” tilltalar “yngre kvinna” och sagt saker i stil med “kom och sätt dig 

här så vi har något vackert att se på”. Man tänker inte riktigt på vad det egentligen är som 

förmedlas när man har en sådan jargong. Inom de typiskt hårda områdena som hon verkat 

inom tidigare har hon blivit lite annorlunda bemött just för att folk inte förväntat sig att det 

ska komma en kvinna, berättar hon. 

 

Ena annan motgång hon mött har varit att hon kandiderat till den nuvarande posten hon har, 

men då inte fått den. Då var det en man som fick posten i stället. Hon tror det till viss del kan 

bero på att han var man. Han hade den typiskt ytliga bilden utav hur någon på denna position 

ska se ut. Hon menar att det grundades i värderingar. 

 

4.2.3 Respondent från Folkpartiet 

 

Folkpartisten började engagera sig i Folkpartiets ungdomsförbund när en kompis till henne 

blev utvisad ur Sverige. Detta tycker hon var jätte hemskt, och hon har alltid velat vara med 

och påverka, och tycker inte man har rätt att sitta och klaga på vårt samhälle om man inte 

själv är med och försöker förändra saker. Hon kombinerar sitt uppdrag som 

kommunfullmäktige och ersättare för kommunstyrelsen, med att vara mor till 3 barn. Hon 

engagerar sig i frågor som rör utbildning, och anser att det är viktigt att kunna saker. I åtta år 

har hon varit ordförande för utbildningsnämnden. 

 

Hon anser att det finns en stor skillnad mellan könen i politiken. Kvinnor behöver vara 

dubbelt så bra som män för att nå samma positioner. Dock är det olika från parti till parti och i 

olika nämnder, där kan det skilja sig. Men överlag menar hon att man måste vara bättre. Hon 

tror att unga kvinnor kan ha en fördel, för att partierna behöver det för det ser bra ut i deras 

statistik. Men om de här kvinnorna sedan vill ha mer maktfyllda positioner, eller har saker att 

säga till om är det inte alls lika enkelt. Hon tror att det är lättare för män, både yngre och äldre 

att ta sig in och få uppdrag i mycket större utsträckning Hon tycker också det tenderar att vara 

så när de röstar inom partiet att män väljer män, och kvinnor väljer också män. 

 

Personligen har hon inte tänkt att hennes intresseområden är mjuka när hon valt sitt område. 

Hon tror själv att hennes intressen inom politiken både beror på att hon är kvinna och hennes 

personliga värderingar.  Inom Folkpartiet har hon också sett att det är svårt att få kvinnor att 

engagera sig i de frågor som är mer typiskt manliga. Det tror hon beror på att kvinnor inte 

brinner för dessa frågor. Vill man förändra och påverka som kvinna är det inom de kvinnliga, 

mjuka frågorna man bör verka inom för att kunna göra detta. Hon tror även att det kan se 

väldigt jämställt ut på papper för de olika partierna i Borås stad när det gäller 

kvinnorepresentationen, men om man tittar på de reella maktpositionerna så innehas dessa 

utav män. Hon berättar också att män ofta har dolda maktpositioner och informella 

kontaktkanaler. 

 

Folkpartisten berättar att hon är den kvinna som fått flest kryss utav alla kvinnor i Borås 

senaste valet. Om det beror på att hon är kvinna, eller om man tycker att det hon har att säga 

och vad hon står för är bra, är hon osäker på. Återigen förtydligar hon att det tenderar att vara 

ett faktum att män röstar på män och kvinnor röstar på män. Annars krävs det att man har 
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gjort ett medvetet val innan man röstar. Dock menar hon att det är viktigt att alla i 

befolkningen är representerade. Det kan vara svårt att få till på kommunal nivå, hon tycker 

inte att man ska kvotera in folk bara för att. Det måste finnas intresse och engagemang. Hon 

berättar för oss att Kommunfullmäktige och Riksdag inte har en bra representation idag, utan 

att hon vill att situationen ska se mer jämn ut än vad den gör idag. 

 

För att kvinnor ska lyckas inom politiken menar hon att det handlar mycket om personlighet. 

Man måste ha vilja, tid och mod. Hon tror att kvinnor behöver ta mer strider än män för att nå 

sin position, vilken det än må vara. Kvinnor behöver vara mycket duktigare, och dubbelt så 

smarta. Hon tror att det beror på att det är män som förväntas verka inom politiken och att det 

kvinnor förväntas göra något annat, samtidigt som att de ska ta hand om familjen. 

 

Hon själv har tre barn, och hennes politiska uppdrag går ut väldigt mycket över hennes familj. 

Hennes man tar hand om barnen de timmar på kvällen och helgerna som hon måste vara 

hemifrån. Hon nämner också att om man är ensamstående förälder så har man inte lika stora 

möjligheter som kvinnlig politiker. En kvinna som är ensamstående förälder tror hon inte 

skulle klara ett politiskt uppdrag som hennes eget, både tidsmässigt men också ekonomiskt. 

 

Hon berättar också om en händelse förra året då de hade en omröstning inom partiet om vem 

som skulle få jobbet som kommunalråd för folkpartiet. Det stod då mellan henne själv och en 

68 årig man som haft ämbetet i 12 år, och egentligen gått i pension. Han fick förnyat 

förtroende, trots att de tidigare hade pratat om att de skulle sträva efter förnyelse och 

förändring. Då menar hon att det kändes som, först och främst de äldre männen, hade mindre 

tilltro för henne och hennes förmåga. Samtidigt som hon berättar att hon fått fler personkryss 

än denna man, som trots allt fick behålla posten. Hon tror att om det hade varit omvända 

roller, att hon som kvinna stått överst på listan men en man fått mer personkryss än henne, så 

hade det inte varit samma situation. Detta har hon sett som en stor motgång, att hon får 

väljarnas förtroende, men inte sitt partis. Detta beror på att det är en man som står i vägen, 

anser hon. 

 

Hon berättar samtidigt att hon anser att folk oftast lyssnar på vad hon har att säga, och det kan 

bero på att hon alltid är väl förberedd och vet vad hon pratar om. Själv blir hon alltid väl 

mottagen, tycker hon. När hon kom in i partiet kändes det som att folk uppskattade henne och 

det tog inte lång tid innan hon fick bli vice ordförande. Men där har det tagit stopp som sagt. 

Bland annat har hon fått höra kommentarer som “Nej men hon har inte kokat kaffe tillräckligt 

länge”. Hon tror att det finns en bild inom oss alla, innerst inne, som visar oss att en politiker 

är en man. Vår statsminister ska vara en man. Hon tror det beror på värderingar. 

 

4.2.4 Respondent från Vänsterpartiet 

 

Vår respondent från vänsterpartiet är gruppledare för vänsterpartiet, sitter i kommunstyrelsen 

samt är ordförande i statsdelsnämnden öster och fritids- och folkhälsonämnden. Politisk aktiv 

har hon varit i 12 år. Som gruppledare är hon engagerad i alla frågor, men inom stadsdel öster 

har hon ett övergripande ansvar över äldreomsorgen, och inom folkhälsonämnden. Hon 

berättar att det som fick henne engagerad i politiken var dock de feministiska frågorna i första 

hand. Detta tycker hon är en viktig aspekt som hon har med mig i allt sitt arbete. 

 

Politiken tycker hon är förhållandevis mer jämställd än andra områden inom samhället, 

eftersom politiken har vissa krav på sig att ha kvinnliga representanter, och partierna har ett 
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visst krav på sig. Även om det är långt ifrån alla partier som följer detta, så menar hon ändå 

att det finns en ganska god representation av kvinnor. Tittar man dock på 

uppdragsfördelningen så ser man att det finns en uppdelning. Män har generellt tyngre 

uppdrag, och även inom de mer hårda områdena, som till exempel samhällsbyggnad och 

tekniska, medan kvinnor har en högre representation inom de mjuka frågorna. Hon berättar att 

Borås har ganska många gruppledare och företrädare som är kvinnliga, men tittar man i ett 

bredare perspektiv så ser man att det övergripande är män som har de tyngsta posterna. 

 

Hon berättar också att hon tror att intresset för de feministiska frågorna grundar sig i att hon är 

kvinna, och har erfarenhet i att vara kvinna, med allt som det innebär. Att vara underordnad i 

en könsmaktsordning menar hon kanske ger en annan syn på frågan än den syn hennes 

manliga kollegor har. Hon berättar att hennes erfarenheter hon har som kvinna har gjort att 

jämställdhetsfrågan fått stor betydelse för henne, vilket gjort att hon prioriterarden frågan 

högt. 

 

Vänsterpartisten berättar att hon känner sig som en representant för partiets värderingar och 

partiets väljare. Utifrån sitt intresse för feministiska frågor, och att hon lägger stor vikt vid att 

vara ute i samhället och träffa grupper och föreningar där det verkar många kvinnor, så 

bevakar hon de frågorna med en större medvetenhet än vad andra kanske gör. Hon träffar 

kvinnor som verkar inom invandrarföreningar och berättar att hon hoppas att hon för deras 

röst. 

 

Hon tror man lägger sin röst utifrån ens politiska uppfattning i första hand, men personens 

kön och bakgrund spelar också en roll. Ett parti ska ha en stor variation utav individer, och 

inte bara medelålders vita män. Hon berättar att hon själv inte skulle finna det lika attraktivt 

att lägga sin röst på ett sådant parti, även om de hade bra värderingar. Hon menar att ett parti 

ska representera hela Sveriges befolkning. 

 

Hon anser att kvinnlig representation är viktig utifrån flera aspekter, dels att det ska spegla 

sammansättningen av medborgare, eller Boråsare. Då är det inte rimligt att alla politiker är 

män, när hälften av befolkningen är kvinnor. Det är viktigt utifrån att kvinnor har andra 

erfarenheter som grupp än vad män har. Att bära med sig erfarenheten om vad det faktiskt 

innebär att vara kvinna är viktigt och man kan märka av en politisk underordning och hitta 

politiska lösningar på detta. 

 

Respondenten berättar att hon själv var väldigt ung när hon började engagera sig politisk, och 

det gav mycket uppmärksamhet. Det är ovanligt att vara både kvinna, och ung. Samtidigt 

tycker hon att de var väldigt tröttsamt att inte bli sedd för sin prestation, utan för att man var 

en ung kvinna. Hon tror att detta är något som kan avskräcka andra personer också, man vill 

inte finns där som enbart ett alibi, utan man vill finnas där för att man kan och vill. En annan 

sak aspekt hon känner som kvinna, är att hon behöver vara otroligt påläst. Hon tycker att 

kvinnor blir hårdare granskade i till exempel media än män, och utifrån andra premisser. En 

hel del kommentarer som egentligen inte handlar om det politiska innehållet, utan det kan 

vara kommentarer om ens utseende eller hur man är som förälder. Samtidigt tycker hon att 

kvinnor får andra kommentarer än män, till exempel på sociala media och även brev eller 

mail. Ofta kan det röra sig om kommentarer om utseende eller med sexuella kopplingar och 

det tror jag inte är alls lika vanligt för männen. De här bitarna gör att hon känner sig mer 

utsatt, och att man måste vara ännu mer påläst och förberedd än männen för att känna sig 

säker. Samtidigt berättar hon att hon känner att hon måste bevisa att hon har sin position tack 
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vare hennes kompetens, och inte för att hon är kvinna. Hon berättar också att hon i början utav 

sin tid som politiker var tvungen att hävda sig väldigt mycket. 

 

Sedan är nog familjebiten avgörande för många kvinnor också menar hon. Många familjer ser 

fortfarande väldigt traditionella ut, det är kvinnan som ska ta ansvar för hem och barn till 

exempel. Under tiden hon själv var nybliven mamma så hade hon inte möjlighet att vara ledig 

från sina förtroendeuppdrag, och hade istället med sig sin bebis på de möten hon behövde gå 

på under perioden som hon behövde vara på plats för sitt barn hela tiden. Det var olika 

synpunkter på det, bland annat fick hon höra att hon hade varit en bättre mamma om hon var 

hemma med sitt barn i stället. Det är ganska tufft att bli ifrågasatt som mamma. Hon berättar 

att hon ser det som ett hinder för kvinnor, att man i dagsläget inte har någon möjlighet att ta ut 

mammaledighet från ett förtroendeuppdrag. Hon berättar att om hon hade varit ensamstående 

under denna period hade detta inte fungerat, utan då hade hon antagligen blivit tvungen att 

hoppa av. 

Politiska diskussioner, fullmäktiga emellan, så menar hon att det är underförstått att man inte 

kan bete sig hur som helt, det finns en medvetenhet, åtminstone på ytan. Dock är inte den 

djupa förståelsen för jämställdhet lika stor känner hon. När man diskuterar något inom de mer 

hårda ämnena, där det är mer män som verkar, så har hon bland annat fått höra att det är något 

som hon inte kan hantera eller förstår, för att hon är kvinna. Dessa kommentarer kommer 

oftast i de mer informella mötena, och skrattas ofta bort. Hon tycker det är i de informella 

situationerna som man får mer sådana här kommentarer, eftersom det är mer genomtänkt och 

medvetet på de formella mötena. 

 

Samtidigt menar respondenten att om man lyssnar på debatter så upplevs det som att män 

gärna refererar till varandra hellre, även om det är kvinnor som har sagt något som är minst 

lika bra. Det känns hellre som att de refererar till en man helt enkelt, och det tror hon beror på 

att vi har en kultur där män värderas högre i många olika avseenden. Både när det gäller lön 

och deras positioner så tror hon att man som man, medvetet eller undermedvetet, vill 

upprätthålla den situationen. 

 

4.2.5 Respondent från Socialdemokraterna 

 

Vår respondent från Socialdemokraterna har varit politiskt aktiv på heltid under 9 år, och 

hennes ansvarsområden är inom de mjuka bitarna. Skolan, äldreomsorg, fritid och folkhälsa, 

de sociala frågorna och arbetslivsnämnden. Hon sitter även i kommunstyrelsen där hon har ett 

övergripande ansvar för hela kommunen. Hon tror att om man får möjlighet välja sitt 

verkningsområde fritt så blir det nästan alltid så att kvinnor hamnar inom de mjuka frågorna. 

Inom Socialdemokraten försöker de sortera så att det blir blandat mellan könen och 

uppdragen, detta leder dock till att folk blir väldigt missnöjda, berättar hon. Sist de gjorde 

detta så var det ingen som valde att sitta kvar på sitt uppdrag. Hon tror att dessa mönster med 

att kvinnor väljer de mjuka frågorna beror på djupt rotade strukturer. När man börjar med 

politik så börjar man oftast inom någon utav de frågor man brinner för, och för kvinnor blir 

detta oftast en mjuk fråga. Detta beror nog också på att man tror att man måste ha kunskap 

inom sitt verkningsområde i politiken, menar hon. Därför blir det nog också flest män i de 

hårda frågorna. Samtidigt kan vi se att det nästan uteslutande är män på de högre positionerna. 

 

Hon berättar att hon känner sig som en representant för sitt parti när det gäller politiken, men 

när det gäller det interna arbetet så ser hon sig som en representant för kvinnorna. Dock tror 

hon inte att folk röstar på henne bara för att hon är kvinna. Hellre röstar man nog på ett parti 
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som man sympatiserar med, och på en viss person om man känner denne, där spelar inte kön 

någon roll. 

 

Dock tycker hon att kvinnliga representanter är viktigt. Det ska vara spridda åldrar och 

personer från olika länder. Alla i samhället ska vara representerade. Hon tror det hela politiska 

arbetet bli bättre då, för uppbyggnaden och återväxten i partiet. Alla ska kunna känna att de 

kan vara delaktiga. 

 

Socialdemokraten berättar att hon tror att det finns hinder för kvinnor politiskt. Kvinnor är 

inte alls lika bra på nätverk som män. Allra helst när det kommer till kvinnliga nätverk. I 

socialdemokraterna berättar hon att de har ett väldigt starkt manligt nätverk. Samtidigt hindrar 

kvinnors familjeposition oss kvinnor inom politiken. Kvinnor är mer omhändertagande om sin 

familj. Man kan vara ganska jämställd i en familj, tills dess att man får barn. Då vänder det, 

berättar hon. Man får jobba otroligt hårt som mamma och politiker. Hon själv hade inte klarat 

sig lika bra som politiker om hon varit ensamstående när hon börjat med politiken, det hade 

inte funnits tillräckligt med tid för att ha någon fritid då, och det behöver man om man ska 

vara en bra politiker och en bra mamma. 

 

Hon berättar om den första tiden i hennes nämnduppdrag, då hon kände att männen inte 

lyssnade på henne. Vid ett tillfälle har hon till och med behövt ge en manlig kollega en örfil 

en gång efter att han blivit för närgången. Detta var dock inom min tid i facket, berättar hon. 

Inom nämndemöten har hon bland annat fått nedvärderande kommentarer och blivit kallad 

“lilla söta du”. Då berättar hon att hon alltid gett dem en utskällning. Det händer lite för ofta 

att man inte lyssnar på kvinnor eller har denna jargong, framförallt internt tycker hon. Ibland 

får hon känslan av att män pratar så otroligt självsäkert om vissa saker, så att man tror på dem, 

även om det de säger är fel. Medan kvinnor är lite mer försiktiga, och man kan faktiskt inte ha 

all kunskap om alla områden. Låter det tillräckligt övertygande så tror folk på en. Hon anser 

att en del män har starka åsikter, och så länge de är kvar inom politiken kommer det förbli så. 

De använder sig utav sitt maktspråk. Även om man har många kvinnliga representanter så är 

detta väldigt personbundet. 

 

Respondenten berättar också om tiggeridebatten som var här i somras, där de stängde 

tältläger. Hon anser att männen i hennes parti inte stod upp för henne då. Detta var ett 

gemensamt beslut i partiet, men det var hon själv som fick ta all kritik. Just denna situation, 

berättar hon, var otroligt svår för henne. Även om kollegorna stod bakom henne i detta, så 

menar hon att de stod alldeles för långt bak och lät henne ensam ta smällen. 

 

4.2.6 Respondent från Centerpartiet 

 

Vår respondent från Centerpartiet blev gruppledare för Centerpartiet 1998, första gången man 

hade personval i Sverige. Hon fick då mer röster än de äldre kandidaterna som arbetat med 

politik mycket längre, vilket ingen hade trott. Hon kom då med i kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige. Sedan 1998 har hon varit förtroendevald för centerpartiet och nu är hon 

även vice gruppledare. Tidigare arbetade hon inom äldrevården, men sedan 1998 har hon varit 

tjänstledig. Hon är aktiv inom de mjuka frågorna, både barn och äldre är viktiga för henne, 

och sedan även landsbygden där centerpartiet har sina rötter. 

 

Hon tycker det naturligt kan bli så att kvinnor faller in i de mjuka frågorna, men det är inte en 

självklarhet. Det kommer från att kvinnor är mjukare och har en roll som den 
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omhändertagande i samhället, tror hon. Det är väl inte så jämställt kanske, håller hon med om. 

De vill få med mer kvinnor i politiken, berättar hon, till exempel på den tekniska nämnden där 

de har en plats, men hon tror det känns mer lättare och naturligt för en kvinna att verka inom 

ett mjukare område. Ofta känner man kanske som kvinna att man har mer att erbjuda där i 

kunskapsväg eftersom man är mer insatt i de frågorna, menar hon. Hon själv tycker det 

behövs fler kvinnor i de hårdare frågorna. Hon erkänner att hon känner att kvinnor behöver 

vara lite bättre, och lite mer pålästa och även ta mer ansvar. Kvinnor har lättare än män att 

backa när man inte tror att man klarar av någonting. I alla fall i början, innan man hunnit börja 

känna sig trygg i sig själv och sin roll, anser hon. 

 

Män och kvinnor tänker olika och har olika erfarenheter, därför är det viktigt med en god 

representation.  Det gäller i alla frågor, inte bara mjuka och hårda, utan kvinnor har mer 

åsikter om till exempel säkerhet, menar hon. Att det ska finnas ljus och belysning i parker för 

vår säkerhet, till exempel. Men det tror hon inte män tänker på i lika stor utsträckning. Sedan 

tror hon att det kan vara lättare att sätta sig in i situationer för kvinnor när det gäller frågor 

som rör barn och familjerelationer på ett mer naturligt sätt, då det är kvinnor som hjälper sina 

anhöriga mer än män. 

 

Hon tycker att kvinnor borde ha lika stora möjligheter som män att lyckas, och nämner att 

Centerpartiet har många kvinnliga förebilder, och även nätverket Centerkvinnor som startades 

på landsbygden just för att man tyckte att män bestämde allt. Detta gjorde att man ville vara 

med och påverka. Detta nätverk stärker kvinnor, menar hon, också i och med att vi haft många 

kvinnor på de högsta maktpositionerna i partiet. Hon berättar själv att när hon började med 

politiken så gick hon ofta klädd i kavaj eller kostym, och lite mer manliga kläder. Hon är inte 

säker på varför, men hon tror det var för hon ville vara mer jämställd med männen. 

 

Som politiker måste man även ha stöd från familjen, menar hon, och hon tror att det inte är 

alla familjer som klarar av att ha en så pass frånvarande mamma som nästan aldrig är hemma 

på kvällarna. Man har mer krav på sig som mamma med att ta hand om barnen, och också att 

städa och hålla rent hemma tycker hon. 

 

Centerpartisten tycker inte att hon själv blivit lägre värderad på grund utav att hon är kvinna. 

Men det har funnits situationer när man kanske inte har lyssnat på henne, erkänner hon. Dock 

tror hon att män också kan känna så. Samtidigt har hon hört historier från anda kvinnor som 

till exempel fått en klapp på axeln och en kommentar som “men lilla gumman”. Hon tror det 

kan finnas en viss tendens att alla inte får göra sig hörda, men hon tror inte att det beror på 

kön utan utifrån ens personliga kunskap eller erfarenhetsmässigt. 
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5 Analys 
 

I detta kapitel analyseras empirin med hjälp utav analysmodellen som finns tidigare beskriven 

i slutdelen av referensramen. Den insamlade empiri ifrån den deskriptiva kartläggningen som 

gjorts, samt respondenternas svar från de intervjuer som genomförts, ställs mot den teori som 

tidigare presenterats. 

 

5.1 Representation 

 

Alla respondenter är överens om att det är viktigt med kvinnor i politiken. Den kvinnliga 

representationen ska inte underskrida 40 % håller de med om, för då är det inte en jämställd 

representation. Enligt vår kartläggning består kommunstyrelsen totalt av 40 %, 

kommunfullmäktige av totalt 43 % och nämnderna av totalt 42,35% kvinnliga ledamöter om 

man ser till både ordinarie ledamöter samt ersättare. De alla håller med om att politiken ska 

spegla befolkningen så mycket som möjligt, och detta gäller inte enbart kvinnor. De menar att 

helst ska hela befolkningen finnas representerade på något vis, och alla minoriteter ska känna 

sig representerade. Detta kallar forskarna för rättviseargument (Hernes 1982. se Gustafsson 

2008 s. 44-45). Alla respondenterna är överens om att individer i samhället lever olika liv, på 

olika sätt, och på så sätt även skaffar sig olika erfarenheter och värderingar. 

 

Även Phillips (2000) beskriver vikten utav detta, då alla sociala grupper ska ha någon att 

identifiera sig med (Phillips 2000, s.45 ). Forskning visar också att de politiska frågorna som 

prioriteras har skiftat i takt med att kvinnors närvaro ökat (Wängnerud 2000, s 85-86). 

Vänsterpartisten som intervjuades menar att det finns en politisk underordning utav 

kvinnorna, och det är kvinnor som kan hitta politiska lösningar på denna när det är de själva 

som upplever problemen. Det som Vänsterpartisten nämner, benämner forskare som 

resursargumentet (Hernes 1982. se Gustafsson 2008, s. 44-45). Kvinnors könsspecifika 

erfarenheter är något som enbart kvinnor upplever, och kan därför inte hanteras utav män på 

samma sätt. 

 

Som nämnt ovan så berättar även Folkpartisten att det kan se ganska jämställt ut när det 

kommer till kvinnorepresentationen på papper, samt att kvinnor till och med kan ha en fördel 

när det kommer till att ta sig in i politiken. Partierna behöver ha in kvinnor, eftersom det ser 

bra ut i statistiken att ha en hög kvinnorepresentation. Dock menar hon att de reella 

maktpositionerna innehas utav män samtidigt som män ofta har dolda maktpositioner och 

informella kontaktkanaler. Forskning visar dock att det inte är bra om någon grupp lyckas få 

ensamt styre och möjlighet att dominera politiken, öppet eller med dolda maktpositioner som 

Folkpartisten beskriver. Detta beskrivs bland annat i intresseargumentet. Kvinnors politiska 

intressen riskerar att nonchaleras i relation till männens intressen i stor grad i situationer som 

Folkpartisten beskriver. 
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5.2 Kvinnors villkor och möjlighet till inflytande i politiken 

 

Ett flertal respondenter från våra intervjuer svarar för att de tror att kvinnor måste ha dubbelt 

så stor kunskap samt vara dubbelt så duktiga för att lyckas politiskt. De anser även att männen 

i större utsträckning ter sig att vara mer självsäkra än vad kvinnor är. Folkpartisten anser att 

anledningen till att det är på detta sätt är för att människors generella uppfattning är att det är 

män framför kvinnor som ska verka som politiker, och att kvinnor istället förväntas ta hand 

om barn, hem och familj. 

 

Teoretiska antaganden från bland annat Bergqvist (2008) och Folke m.fl. (2015), stödjer 

Folkpartistens resonemang. De argumenterar för att kvinnor är det kön som allmänheten 

betraktar som den individ som bör ta hand om hem och familj, och som förväntas vara hemma 

med barnen. (Bergqvist m.fl. 2008, s.43.45; Folke m.fl. 2015, s. 36-37) Merparten utav våra 

respondenter beskriver även att de känt av dessa förväntningar från både samhället samt även 

manliga partikollegor. Ingen utav respondenterna har sett detta som något positivt, utan 

snarare betraktat det som ett hinder som enbart de tvingas möta på grund utav att de är 

kvinnor. 

 

Folkpartisten berättar samtidigt att hon känner att det fortfarande idag finns situationer där 

kvinnor blir lägre värderade än sina manliga kollegor utav olika orsaker. Hon exemplifierar 

detta genom att berätta om sin egen situation då hon vid ett val- tillfälle fått mest personkryss 

i hela Borås. Ändå blev utfallet utav detta att hon ”bara” fick posten som vice ordförande. 

Även Moderaten har bevittnat en situation där ett ordförandeskap förhandlades bort, när nästa 

på tur att ta över var en kvinna. Hon menar att man här inte hade tagit sig tiden för att lära 

känna denna kvinna och tror att man inte ansåg sig förlita sig på en kvinna på ett sådant tungt 

uppdrag. 

 

De resonemang som våra respondenter lyfter fram om att det idag finns och att det historiskt 

alltid har funnits ojämlikheter inom kommunalpolitiken finns det fog för. Vi har tidigare i vår 

vårt arbete presenterat forskning från Bergqvist (2008) som menar att mannen genom 

historien setts som den mer självklara ledaren. Man påstod här att detta faktum nästan ter sig 

vara en självklarhet då det genom tiderna nästan uteslutande enbart funnits män på de ledande 

positionerna. Folkpartistens situation där hon bara blev utsedd till vice ordförande, trots att 

hon hade mest kryss kan ses som ett resultat av den manliga normen som finns och alltid har 

funnits inom kommunalpolitiken där det är män, framför kvinnorna, som ses som de mer 

självklara ledarna. Detta kan även förklara Moderatens situation där hon såg på då ett 

ordförandeskap förhandlades bort då näste i tur för att ta över var en kvinna. 

 

Bergqvist (2008) påpekar att det finns statistik som visar att kvinnor alltid varit 

underrepresenterade i kommunalpolitiken vilket går hand i hand med det våra respondenter 

talar om.  Kvinnorepresentationen har dock ökat lite och kvinnor har fått en lite större plats 

vilket våra respondenters påståenden också visar på när de säger att vissa nätverk har öppnats 

upp och då vissa kvinnor även får vara medlemmar. Det är även ett hinder för kvinnor att de 

har den familjeposition de har, menar en del av våra respondenter. Socialdemokraten 

berättade att hon tror att ifall hon var ensamstående under den period då hon hade yngre barn, 

inte hade klarat av att varken vara en bra mamma, eller en bra politiker. Även Folkpartisten 

ser föräldraskapet som ett hinder och tror att det är avgörande för många kvinnor. Hon tror att 

det generellt sett är så att det är många kvinnor som får dra det tunga lasset med barn och 

familj. Hon berättade att hon själv inte hade möjlighet att vara föräldraledig när hennes barn 

föddes, då hon i så fall skulle tvingas avsäga sig sitt politiska uppdrag. 
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Folke och Rickne (2015) menar att kvinnor tar ett större familjeansvar än vad männen gör, 

precis som våra respondenter nämner. Forskning visar att detta går ut över kvinnors politiska 

situation, vilket innebär att de inte har en lika stor chans som männen att nå en hög position 

inom politiken. En hög position inom politiken är tidskrävande, vilket innebär att tiden med 

familjen kan bli mindre. Detta innebär att kvinnorna kan känna sig som dåliga mammor, 

enligt våra respondenter. De vittnar om att man som kvinnlig politiker och mamma kan råka 

ut för en del negativa kommentarer, samt att normerna att kvinnor är de som förväntas vara 

hemma med sina barn lever kvar. 

 

5.3 Vertikal könsarbetsdelning 

 

Vår deskriptiva kartläggning visar på en vertikal indelning mellan män och kvinnor. Ser man 

här till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är det här en större andel kvinnliga 

ordinarie ledamöter än vad det är ersättare. Dock ser man att det i nämnderna i Borås stad är 

tvärt om. I nämnderna är det nämligen en större andel kvinnliga ersättare än ordinarie 

ledamöter. Kommunfullmäktige består år 2015 som nämnt tidigare utav 45 % ordinarie 

kvinnliga ledamöter, och 38 % kvinnliga ersättare, och är valda utav befolkningen. 

Kommunfullmäktige utser sedan i sin tur en Kommunstyrelse som år 2015 hade 46 % 

ordinarie kvinnliga ledamöter, och 33 % reserver. Nämnderna å andra sidan som utses utav 

ledamöterna i Kommunfullmäktige består utav 38 % ordinarie kvinnliga ledamöter, samt 47 

% kvinnliga reserver. Forskare menar att en utav förklaringarna till att det finns ett vertikalt 

könsmönster i politiken ligger i att kvinnor har ett större familjeansvar, vilket vi diskuterat 

tidigare. Även våra respondenter vittnar som sagt om att de upplever att de har ett större 

familjeansvar än till exempel sina manliga kollegor, och att detta hindrar dem från att 

avancera till en högre position inom politiken. 

 

Kvinnors familjesituation bidrar till att det blir ett vertikalt könsmönster. Både tidigare 

forskning och våra respondenter menar att kvinnor har svårare än männen när det kommer till 

avancemang högt upp inom makthierarkin. Den tidigare forskning vi lyft fram visar att 

kvinnor har en högre representation inom de lägre positionerna i politiken, medan männen har 

en hög representation på de högsta politiska positionerna, vilket även vår kartläggning visar 

på i Borås stad. 

 

Centerpartisten berättade att hon ansåg att den vertikala indelningen beror på de skillnaderna 

mellan könen. Hon menade att eftersom kvinnor är mjukare i sitt sätt att vara, och män har en 

hårdare framtoning, tenderar det också bli så att kvinnor backar från uppdrag när de känner 

sig osäkra på om de klarar av det. Män har lättare att mantla denna roll, och tro på sig själv. 

Hon berättar att kvinnor tenderar att inte känna sig lika säkra på sig själva eller sin politiska 

roll. Kvinnor tenderar istället att backa från uppdrag när de tror att de inte kan klara av det, i 

alla fall till en början. Folkpartisten höll med, och menade att kvinnor kan ha svårare att känna 

sig säkra i sig själva och sin roll. Centerpartisten hade själv upplevt i början av sin tid som 

politiker att hon var tvungen att efterlikna männen med sin klädsel för att bli jämställd med 

dem. 

 

Även Folkpartisten menar att det är svårare för kvinnor att ta sig till en högre position i 

politiken, då det tenderar vara så att män röstar på män. Även kvinnor har en tendens att lägga 

sin röst på män inom Borås stad. Folkpartisten menar att det beror på att samhället har en viss 

bild på hur en politiker ska se ut. Detta är även något Gustafsson (2008) nämner, att männen 

överlag har lättare att få politiskt inflytande, och tenderar att lyssna mer på sina manliga 
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kollegor. Dessutom visar forskning på att kvinnor har sämre odds att få en hög placering på 

vallistorna, samt att avancera till högre positioner inom den politiska hierarkin. Teorin 

beskriver att män avlöst varandra från maktpositionerna under historian, och format politiken 

till det den är idag. Det ligger i deras intresse att behålla denna vertikala könsarbetsdelning 

eftersom det gynnar dem själva. (Folke, 2015 s. 22-37) 

 

5.4 Horisontell könsarbetsdelning  

 

Efter våra intervjuer kan vi fastställa att alla respondenterna är intresserade av, och 

verksamma inom de mjuka frågorna. Alla är överens om att detta beror på deras personliga 

intressen mer än det faktum att de är kvinnor, dock menar merparten av respondenterna att 

deras personliga intressen kommer ifrån det faktum att de är kvinnor. 

 

De kvinnor som vi intervjuat är generellt sett som mest verksamma inom de mjuka frågorna, 

detta tenderar att vara en vanlig uppdelning inom politiken, vilket även vår deskriptiva 

kartläggning visar på. Denna visar nämligen att kvinnliga politiker i Borås stad har högst 

deltagande inom den mjuka frågan sociala omsorgsnämnden, där kvinnorepresentationen 

överskrider 70 %. Då medelvärdet för kvinnorepresentationen ligger på 38 % bland de 

ordinarie ledamöterna i nämnderna enligt vår kartläggning så kan vi även fastställa att det är 

en hög kvinnorepresentation i fritids- och folkhälsonämnden, kulturnämnden samt 

utbildningsnämnden där kvinnorepresentationen ligger på 50 % till 55 %. Även 

arbetslivsnämnden har en relativt hög kvinnorepresentation. Utöver detta visar vår 

kartläggning att de vänsterorienterade partierna har en högre kvinnorepresentation än de 

högerorienterade, med undantag för Centerpartiet. Detta faktum styrker den tidigare forskning 

som Gustafsson (2008) presenterat (Gustafsson 2008, s.132-133).   

 

Både resultatet från vår deskriptiva kartläggning, samt Vänsterpartisten i vår intervju, 

beskriver hur det finns en relativt god representation utav kvinnor. Vänsterpartisten berättar 

dock att det är vid uppdragsfördelningen som man kan märka att uppdragen inte är jämställt 

fördelade. Det är män som i störst utsträckning har de tyngre och mer prestigefyllda 

uppdragen. Detta är något som stämmer överens med det forskare kallar för det pessimistiska 

synsättet (Skeje 1992. se Gustafsson 2008. s 63-64). Kvinnorna tillåts inte vara med och delta 

i politiken på samma villkor som männen, då de är det kön som har dominans inom den 

politiska sfären. Detta visar sig även i och med att bland annat Vänsterpartisten vittnar om att 

det är männen som har de tyngsta uppdragen. 

 

Som nämnt ovan visar det pessimistiska synsättet på att denna horisontella könsarbetsdelning 

delar in män och kvinnor i olika frågor. Detta faktum tenderar att göra det svårare för kvinnor 

att avancera inom politiken då deras verkningsområden anses ha en låg status medan männens 

hårda frågor klassas som viktigare, svårare och ha en högre status.(Skeje 1992. se Gustafsson 

2008. s 63-64) Dock menar forskare att anledningen till att kvinnorna hamnar inom dessa 

frågor är för att de i samhället formas till just kvinnor, och att rollen som kvinna är det som 

utgör den största påverkan på vart man hamnar inom politiken. Kvinnor har annorlunda 

erfarenheter än männen, och detta formar dem på ett visst sätt. Forskare menar att kvinnors 

lägre status i samhället präglar dem på ett visst sätt, och detta innebär även att de har olika 

uppfattningar kring vissa frågor. (Gustafsson 2008, s.130, 215; Wängnerud 2012, s.97) 

 

Även kvinnors exponering mot våld och sexuella trakasserier har medfört att de har 

annorlunda värderingar än männen. Ett exempel på detta från våra respondenter är 
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Socialdemokraten som tidigare verkade inom tekniska/samhällsbyggnadsnämnden och drev 

frågan om upplysta parker väldigt hårt. Detta var en fråga som männen inte ansåg lika viktig 

antydde hon, eftersom de inte har likadana erfarenheter som kvinnor när det kommer till våld 

och sexuella trakasserier. Hon menar också att män inte behöver känna sig otrygga på samma 

sätt som kvinnor, vilket gör att de inte tänker lika mycket på dessa aspekter. Det faktum att 

alla våra kandidater som vi intervjuat intresserar sig för, och verkar inom, de mjuka frågorna 

styrker teorin om att kvinnor i större utsträckning intresserar sig för dessa. Anledningen till att 

våra kandidater ansåg dessa frågor som viktiga, var på grund utav deras könsbaserade 

intressen. En del utav våra kandidater menade att det kunde bero på deras uppväxt, att de 

fostrats och präglats på ett visst sätt som skiljde sig ifrån hur männens uppväxt sätt ut. De 

menade att pojkar och flickor får olika uppväxter, vilket även gör dem till olika individer med 

olika värderingar och förhållningssätt. 

 

En annan del utav våra kandidater menade istället att de ansåg att denna könsskiljelinje 

existerade på grund utav de mjuka frågorna oftast är de frågor som är närmast kvinnan i 

hennes vardag, och på så sätt även intresserar henne. Denna del utav våra kandidater menade 

att eftersom det fanns ett personligt intresse i dessa frågor är de också lättare att arbeta med 

dessa, sätta sig in i- och skaffa sig kunskap inom frågorna. Folkpartisten berättade även att 

kvinnor inte gärna engagerar sig i de hårda frågorna dels för att de inte har något intresse 

inom dessa områden, men även för att det är svårt att förändra och påverka inom dessa 

områden som kvinna. Inom dessa områden där det i störst utsträckning verkar män är det svårt 

som kvinna att göra sig hörd. 

 

Även Phillips (1995) beskriver hur de kvinnliga politikerna representerar dessa ovan nämnda 

kvinnointressen som förekommer i samhället, vilket också beskriver vikten utav att deras 

frågor ges utrymme (Phillips 1995, s.66-68). Enligt vår empiri är det viktigt att politiker får 

verka inom de områden som de själva har ett intresse för, då intresse även medför 

engagemang. Enligt Socialdemokraten har detta bara resulterat i avhopp när man försökt att 

placera ut politiker på diverse uppdrag som de själva inte fått välja. 

 

5.5 Egna reflektioner 

 

Ingen social grupp ska ha ensamt styre inom politiken, och män som har en god 

representation ska inte få allt för stor verkan för just deras erfarenheter. De kvinnliga 

kommunalpolitikerna som vi träffat är eniga om detta, och ser det som en viktigt fråga. De 

anser att alla grupper i samhället ska finnas representerade, och att alla invånare ska ha någon 

som representerar dem politiskt. 

 

Kvinnors villkor försämras dock av den makthierarki som historiskt sett alltid funnits inom 

politiken. Männen har varit politiskt aktiva i större utsträckning än kvinnorna, och de håller 

varandra om ryggen för att aktivt försöka hålla kvar vid de mönster som alltid funnits. Dessa 

värderingar kan leda till att kvinnor får svårigheter att ingå i en miljö som anses vara typiskt 

manlig. Våra respondenter vittnar om att männen har en större tendens än kvinnor att ingå i 

särskilda nätverk, vilket kan tolkas som att de har en bättre sammanhållning. Dessa nätverk 

har, som en utav våra respondenter beskrivit, inte varit öppna för kvinnor utan varit endast för 

män. Det är faktorer som dessa som kan göra att kvinnor får det svårare att ta sig fram i 

politiken, då män tenderar att hålla ihop. 
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Det finns hinder för kvinnor som hindrar deras representation inom politiken, och på så sätt 

sekundärt även hindrar utövandet av den demokrati vi har i landet. Samtliga respondenter från 

våra intervjuer var eniga om att de alla någon gång stött på någon typ av hinder, som de 

antagligen aldrig skulle uppleva om de vore män. Detta framgår av de personliga erfarenheter 

som våra respondenter delgav oss. Vissa utav respondenterna hade upplevt större hinder, och 

andra mindre. Dock var de alla överens om att dessa hinder berodde på just det faktum att de 

var kvinnor.  

 

En del utav våra respondenter vittnar även om att de känner att de behöver vara dubbelt så 

duktiga som sina manliga kollegor för att lyckas ta sig fram inom politiken, vilket innebär att 

de inte känner att de verkar under samma villkor som männen. Merparten har även någon 

gång under sin politiska verksamhet fått kommentarer från män som syftar till att få dem att 

känna sig sämre som politiker. Detta indikerar en situation inom Borås stad där kvinnor har en 

mindre chans till politiskt inflytande och påverkan. 

 

Situationen i Borås stad när det kommer till kvinnliga politikers hinder ligger i linje med den 

forskning vi lyft fram i vår referensram. Kvinnor hindras politiskt av de förväntade 

familjepositioner samhället har på dem. Dessa förväntningar appliceras dock inte på män på 

samma sätt vilket gör att kvinnor genom dessa förväntningar missgynnas.  

 

I det empiriska underlaget från våra intervjuer vittnar våra respondenter om de hinder de stött 

på. Dessa hinder kan förutom att bidra till kvinnors underrepresentation inom politiken även 

tänkas bidra till en horisontell könsarbetsdelning. Även vår deskriptiva kartläggning har hjälpt 

oss förstå att kvinnorepresentationen är hög inom de mjuka frågorna, och lägre inom de hårda 

frågorna som klassas vara de mer tyngre, prestigefulla och framförallt manliga frågorna.  

 

Kartläggningen bidrog även till förståelsen om hur det ser ut på det vertikala planet i 

kommunen. I Borås stads kommunfullmäktige är det 45 % ordinarie kvinnliga ledamöter och 

38 % ersättare. Kommunstyrelsen består av 46 % ordinarie kvinnliga ledamöter och 33 % 

ersättare. I nämnderna finns det dock bara 38 % ordinarie kvinnliga ledamöter, samtidigt som 

det finns 47 % kvinnliga ersättare. Efter vår studie tycker vi att det ter sig märkligt att det är 

en så stor skillnad mellan andelen ordinarie kvinnliga ledamöter och ersättare i nämnderna i 

Borås stad i relation till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Detta är extra intressant 

då både nämndernas och kommunstyrelsens ledamöter utses utav kommunfullmäktige. Frågan 

är varför skillnaden är så stor mellan nämnderna och kommunstyrelsen när det kommer till 

kvinnorepresentationen. Anledningen till att denna situation existerar tror vi kan bero på det 

faktum att en hög andel kvinnor på höga positioner, exempelvis i kommunstyrelsen, ger sken 

utav en god kvinnorepresentation, vilket ser bra ut på papper. Tanken vi har om denna 

situation stämmer även överens med det Vänsterpartisten beskrev, att man ibland väljer in 

kvinnor till vissa poster enbart för att fylla en kvot och just för att det ska se bra ut. 
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6 Slutsats, bidrag och framtida studier 
 

I detta kapitel presenteras våra slutsatser om hur kvinnors representation ser ut i 

kommunalpolitiken i Borås stad. Frågeställningarna blir här besvarade och anknytning sker 

till det syfte som låg till grund för undersökningen. Vi presenterar det som vår undersökning 

har bidragit med, samt ger rekommendationer till framtida studier inom området kvinnors 

representation inom politiken. 

 

6.1 Slutsats 

 

Syftet med studien har varit att undersöka huruvida kvinnors representation ser ut i politiken i 

Borås stad. Undersökningen syftar bland annat till att studera hur kvinnliga politiker ser på 

kvinnors representativa roll och betydelse i politiken i Borås stad. Som första slutsats kan det 

fastställas att en god representation utav kvinnor är viktigt för de kvinnliga politikerna, då de 

menar att den politiska representationen ska kunna spegla medborgarna på ett bra sätt. De 

kvinnliga kommunalpolitikerna i Borås stad anser att kvinnor som verkar inom politiken är 

viktiga, eftersom de bidrar med sina egna erfarenheter som kvinnor, erfarenheter som män 

saknar. 

 

Utöver den kvinnliga representationen undersöktes de villkor och möjligheter som kvinnliga 

politiker har till inflytande inom kommunalpolitiken. De kvinnliga politikerna som har 

intervjuats har upplevt situationer som har hindrat dem och menar att dessa gör det svårt för 

att avancera inom politiken. Den makthierarki som verkar inom politiken gynnar männen, och 

försvårar för kvinnorna att ta sig upp till de högre positionerna. De hinder som finns för 

kvinnliga politiker bidrar också till en försvårad situation när man ser till kvinnligt 

avancemang i politiken. Detta är något som på sikt även påverkar den kvinnliga 

representationen i Borås stads kommunalpolitik på ett negativt sätt. 

 

Utöver detta kan även dessa politiska hinder som finns för kvinnor vara en stor bidragande 

faktor till att det finns just horisontella- och vertikala arbetsdelningar inom 

kommunalpolitiken i Borås stad. I dagsläget kan nämligen slutsatsen att det finns en relativt 

god kvinnorepresentation inom kommunalpolitiken i Borås stad dras, dock existerar en 

horisontell könsarbetsdelning. Detta grundas på den deskriptiva kartläggning som pekar på 

detta, samt att respondenterna menar att en könsarbetsdelning existerar i Borås stad.  

Samtidigt pekar kartläggningen samt respondenterna på att det finns en vertikal 

könsarbetsdelning i Borås stad. Detta innebär att politiken i Borås stad styrs samt kontrolleras 

av män i mycket större utsträckning än vad den gör av kvinnor.  
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6.2 Teoretiska och praktiska bidrag 

 

Studien som vi har genomfört har bidragit med förståelsen om hur kvinnors politiska 

representation ser ut i Borås stad. Den ger en förståelse om vilka problem som idag existerar 

inom den kommunalpolitiska kontexten i Borås stad. Vidare bidrar vår undersökning till 

framtida forskning på så vis att forskare kan använda vår uppsats som en mall för sin egen 

undersökning, och använda sig utav denna under sitt egna forskningsförlopp. Detta sparar tid 

och gör det lättare för framtida forskare.  

 

6.3 Framtida studier  

 

I och med att detta är en fallstudie är det en studie som lämpas att utföras igen. Exempelvis 

inom andra kommuner i Sverige för att få reda hur deras politiska situation ser ut just där. 

Kvinnlig representation inom kommunalpolitiken är viktigt, och vår undersökning har varit en 

bidragande faktor till att fastslå vilka problem som finns i den kommunalpolitiska kontexten i 

Borås stad. Att utföra liknande studier i fler kommuner kan bidra till en bättre förståelse för 

hur situationen ser ut för kvinnliga kommunalpolitiker i andra delar av landet.  
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Bilagor 
 
Intervjuguide 
 

Vem är du och vad har du för uppgifter som politiker? Hur länge har du varit politiskt 

aktiv? i vilka frågor är du aktiv? 

 

Känner du att det inom politiken finns någon speciell indelning mellan män och kvinnor 

i politiken? Att kvinnor arbetar med vissa frågor, och män andra?(horisontell/vertikal) att det 

finns mer eller mindre kvinnor på högre/lägre positioner i politiken? 

 

Förutom ditt partis ideologiska värderingar, finns det några andra speciella politiska 

områden som du känner mer för än andra? Tycker du att det finns områden som är mer 

intressanta för dig t.ex. ur kvinnlig synpunkt? 

 

Känner du dig även som en representant för kvinnorna i Borås stad? Varför/Varför inte? 

på vilket sätt? Tror du att befolkningen som röstar ser kvinnor och män i politiken som 

representanter för sitt kön, eller tror du att man går endast efter personens politiska 

värderingar? 

 

På vilket sätt känner du att kvinnlig representation är viktig för kommunenes 

befolkningen och i politiken som helhet? 

Tror att det finns för hinder för kvinnor att lyckas politiskt? 
Har män det lättare? Vi tänker till exempel på könstillhörighet, familjeposition, 

föräldraledighet osv. 

 

Anser du att du någon gång under din tid som politiskt aktiv har blivit lägre värderad 

för att du är kvinna? I så fall när, hur, vad tror du att det beror på? 

Upplever du att du någon gång inte fått möjlighet att uttrycka dina åsikter under ett 

möte/sammanträde? vad har detta varit i för situationer i sådana fall? tror du att detta kan ha 

att göra med faktumet att du är kvinna? 

 

Har du stött på några motgångar under din tid som politiker? 
Vad berodde dessa motgångar på? tror du att det kan ha berott på att du är kvinna? varför? 
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