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Abstract - Does a couple of female nuances matter among a big group of 

men?  

About a hundred years ago, Sweden became a democracy when women could vote. But what 

has happened since then? This study aims to investigate how the democratization process has 

developed with a gender perspective and in a municipal context. Through using political 

protocols and comparing two municipalities, Markaryd and Ljungby, gender distribution and 

women´s influence in political decisions from 1971 to 2000 will be studied. Some main result 

is that representation of women increased during the period of investigation. As this happened, 

women started to make more claims in the municipality councils. Moreover, the female 

presence in political parties can be understood through a context of popularity. If a party´s 

popularity increases, so does the representation of women.  
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1. Inledning  

Den 24:e maj 1919. Det var dagen då beslutet om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor 

togs.1 I skrivande stund är det 100 år sedan demokratin genomfördes i Sverige. Genom detta 

beslut hade kvinnor möjlighet att rösta och bli valda till politiska positioner i hela Sverige. Det 

var ett steg mot jämlikhet. I dagens värld där allt fler länder blir mindre demokratiska2 är det 

lätt att på 100 års dagen känna stolthet över Sveriges demokrati och jämställdheten som många 

anser präglar Sverige. Men vad har hänt efter beslutet? Kom kvinnor att ta en jämställd plats i 

kommunernas politiska organ? Eller var kvinnornas politiska aktivitet på något sätt begränsad? 

I samband med valet 1994 införde socialdemokraterna varvade listor. Detta kom att skapa en 

debatt om huruvida en jämställd närvaro i politiken kräver kvotering. Debatten pågår 

fortfarande i vissa sammanhang. En historisk referensram om kvinnlig representation och 

påverkan på politiska beslut underlättar deltagandet i denna debatt. Därför strävar uppsatsen 

till att bidra till fördjupade kunskaper om kvinnorepresentationen och kvinnors påverkan på 

politiska beslut. Spelar kvinnorna någon roll?    

1.1 Syfte  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur demokratiseringsprocessen har utvecklats ur ett 

jämställdhetsperspektiv och i en kommunal kontext. Undersökningen sätter närvaron av 

kvinnliga politiska aktörer och deras påverkan på politiska beslut i centrum. Huruvida kvinnors 

närvaro spelar någon roll för den politiska utvecklingen har diskuterats i både den 

inomvetenskapliga och i den utomvetenskapliga debatten.3 Genom en historisk referensram 

kring frågan ökar möjligheterna att delta i dessa diskussioner. Därför är det aktuellt att studera 

demokratiseringsprocessen ur ett jämställdhetsperspektiv. Vidare finns det ingen exakt 

sammanställning av könsfördelningen i Sveriges kommuners nämnder, styrelser och 

kommunfullmäktige samt kvinnornas påverkan på politiska beslut.4 Detta aktualiserar 

uppsatsens kommunala kontext. Det är Markaryds och Ljungbys kommuner som mellan 1971–

2000 undersöks för att synliggöra i hur stor utsträckning som demokratin, i form av kvinnors 

närvaro och dess påverkan på politiken, har implementerats i den kommunala praktiken.  

 

                                                
1 Riksdagen Riksdagens historia 2019 
2 Freedom House 2019:1 
3 Wägnerud 1999:14  
4 Östberg 1997:70 
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1.2 Frågeställningar  

Det övergripande syftet konkretiseras nedan i frågeställningar som besvaras i uppsatsen. 

● Hur såg könsfördelningen och partitillhörigheten i styrelser, nämnder och 

kommunfullmäktige i Markaryds kommun och Ljungbys kommun ut mellan 1971–

2000?  

● Hur har kvinnor påverkat olika sorters politiska beslut mellan 1971–2000 i Markaryd 

kommun och Ljungby kommun?  

● Hur har kvinnors representation och påverkan på politiska beslut förändrats i Markaryds 

kommun och Ljungbys kommun mellan 1971–2000?  

1.3 Disposition 

Efter detta inledande kapitel där uppsatsens syfte och frågeställningar presenteras, görs en 

redogörelse av forskningsläget. Nästkommande kapitel ger läsaren bakgrundsinformation om 

Markaryd och Ljungby. Sedan förklaras studiens metod. Dessutom beskrivs fördelar och 

nackdelar med det material som har använts i uppsatsen. Därefter sammanställs den teori som 

kommer användas i analysen av uppsatsen. Sedan presenteras den empiriska huvudstudien. 

Vidare analyseras studiens viktigaste resultat. Till sist görs en didaktisk reflektion.    
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2. Forskningsläge  

Nedan redogörs det för tidigare forskning om kvinnorepresentation och påverkan på politiska 

beslut. Först sammanfattas avhandlingar och annan litteratur från disputerade forskare om 

ämnet, därefter redogörs det för liknande studentuppsatser med fallstudier i södra Sverige.   

2.1 Avhandlingar och annan litteratur från disputerade forskare  

En av de största kartläggningarna av kvinnlig representation är Jessica Wides avhandling 

Kvinnors politiska representation i ett jämförande perspektiv: nationell och lokal nivå.  De 

flesta studier om könsfördelningen i politiska organ har gjorts i en nationell kontext men det 

finns några studier som undersöker detta i ett kommunalt sammanhang.5 Denna studie visar att 

kvinnors närvaro i Sveriges kommunfullmäktigen har ökat i ungefär samma utsträckning som 

i riksdagen efter andra världskriget. Vidare var det först från 1970 talet som kvinnors 

representation kan betraktas som relativt hög i jämförelse med tidigare tidsperioder.6   Däremot 

förekom det stora variationer mellan kommunerna och inom kommunerna över tid.7 För att 

undersöka detta gjorde Wide en fallstudie av två förortskommuner i Stockholms län, två 

glesbygdskommuner i Västerbottens län och staden Umeå.8   

 

Variationerna mellan och inom kommunerna förklaras genom begreppen strukturer, 

institutioner och aktörer. Fram till 1990 talet dominerade strukturella orsaker bakom 

variationen mellan kommunerna. I kommuner med en traditionell struktur var den kvinnliga 

närvaron lägre än i kommuner med en moderniserad struktur.9 Exempel på variabler som skiljer 

traditionell och moderniserad struktur är befolkningstäthet och sysselsättning inom jordbruk 

och industri.10 Från 1990 talet kom institutioner att få en betydande påverkan på 

könsfördelningen. En institution som Wide pekar ut som viktig för ökad kvinnlig närvaro är 

socialdemokraternas varvade listor.11 Med aktörer syftar Wide på politiska partier, 

kvinnorörelser och enskilda individer.12 Innan 1970 talet var de borgerliga partierna positiva 

för en ökad kvinnorepresentation i en kommunal kontext medan vänsterpartierna var negativa. 

Efter 1970 talet ändrades detta då hög andel socialdemokrater i kommunfullmäktige ledde till 

                                                
5 Wide 2006:261 
6 Wide 2006:305 
7 Wide 2006:262 
8 Wide 2006:266 
9 Wide 2006:265 
10 Wide 2006:224 
11 Wide 2006:244 
12 Wide 2006:307 
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fler närvarande kvinnor medan den kvinnliga representationen var låg bland de borgliga 

partierna.13 Vidare är en föränderlig mandatfördelning positiv för ökad kvinnlig närvaro.14   

Kvinnorörelserna spelade roll för kvinnorepresentationen före 1970 talet.15   

 

Före Wides undersökning hade ingen avhandling systematiserat kvinnorepresentationen i 

glesbygdskommuner. Däremot har liknande studier analyserat städerna Örebro och Gävle. 

Dessa studier är Att förhandla sitt medborgarskap: Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i 

Örebro 1900–1950 av Gunnela Björk och Kommunal politik i kvinnohänder. Gävle i 

jämförelsens ljus av Gerd Folkesdotter. Båda studierna visar i likhet med Wides studie att de 

politiska partierna spelade en viktig roll i förklaringen av kvinnorepresentationens utveckling.16    

 

En undersökning som behandlar tiden före denna studie är Kjell Östbergs Efter rösträtten: 

Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet. Det inte räckte med valbarhet för att 

kvinnor skulle bli valda till politiska organ. Vidare var kvinnor närvarande i lägre grad i 

landskommunerna än i städerna. Som lägst var kvinnorepresentationen i landskommunernas 

kommunalfullmäktige 1 procent i genomsnitt år 1930.17   

 

Det finns även undersökningar om kvinnorepresentationen i riksdagen. I Mäns makt och 

kvinnors intressen beskriver Christina Bergqvist att kvinnor hade svårt att etablera sig i 

riksdagens utskott. Först sedan 1970 talet har kvinnornas närvaro ökat kraftigt. Den främsta 

orsaken till den ökade kvinnliga närvaron var övergången från tvåkammarriksdagen till 

enkammarriksdagen.18  

 

Därutöver handlar Lena Wängneruds Kvinnorepresentation: makt och möjligheter i Sveriges 

riksdag om kvinnorepresentationen i riksdagen. Studien har funnit ett könsmönster i riksdagens 

utskott och politikområden. Exempelvis har kvinnliga politiker i betydligt större utsträckning 

än manliga politiker uppgett att de prioriterar omsorgspolitik.19 En senare studie av samma 

författare visar att andra intresseområden för kvinnor är socialpolitik, sjukvårdsfrågor, 

                                                
13 Wide 2006:306 
14 Wide 2006:299 
15 Wide 2006:306 
16 Folkesdotter 2002:54–57 och Björk 1999:267–268  
17 Östberg 1997:9 
18 Bergkvist 1994:53 
19 Wängnerud 1999:158,159 
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familjepolitik och äldreomsorgsfrågor.20 Då män och kvinnors intressen och prioriteringar 

skiljer sig åt menar Wängnerud att åsiktsrepresentation inte är tillräckligt för att uppfylla 

folkviljan.21   

 

En ytterligare studie som undersökt kvinnors intresseområden är Karen Celis Substantive 

Representation of women: The Representation of Women´s Intrests and the impact of 

Descriptive Representation in the Belgian Parliament (1900-1979). Denna undersökning visar 

att kvinnor traditionellt har varit intresserade av politikerområden som handlar om utbildning, 

omvårdnad och barnomsorg.22 

2.2 Studentuppsatser  

Det finns ett antal studentuppsatser som tar avstamp i de beskrivna avhandlingarna. Markaryds 

kommun har jag tidigare undersökt under B-kursen i historia. I Representation och beslut: 

Kvinnorna i Markaryd, Traryd och Hinneryd efter demokratins genombrott beskriver jag 

utvecklingen av kvinnors närvaro och påverkan på politiska beslut efter demokratins 

genombrott till 1969. Resultatet av undersökningen visar att kvinnor under 1919–1929 var 

närvarande i 3 till 4 politiska organ. Den totala kvinnliga representationen var mellan 3,94% 

till 6,57% under 1919–1929. Till nästa undersökta tidsperiod ökade kvinnorepresentationen. 

Mellan 1939–1949 var kvinnor närvarande i 7 till 14 politiska organ och den totala kvinnliga 

representationen var mellan 9,86% till 11,84%. Till tidsperioden 1959–1969 minskade 

kvinnornas närvaro något då kvinnor fanns representerade i 5 till 6 politiska organ och den 

totala representationen var mellan 11,28 % och 12,93%.23 Vidare visar studien att kvinnor 

under samtliga tidsperioder påverkade politiska beslut som var familjepolitiska- och 

socialpolitiska åtgärder.24   

 

En ytterligare studentuppsats är Landskommunens beslutsfattande kvinnor: Om kvinnors 

representation i kommunalfullmäktige och förekomst i fullmäktigeprotokoll i Kalmar läns 

landskommuner 1939–1951 där Maja Olsson beskriver att kvinnorepresentationen har ökat 

under undersökningsperioden från 1,56% år 1938 till 4,16% år 1950.25 Vidare visar 

                                                
20 Wängnerud 2009:63 
21 Wängnerud 1999:14,15 
22 Celis 2006:87 
23 Engqvist 2019:25 
24 Engqvist 2019:29 
25 Olsson 2012:17 
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undersökningen också att kvinnor förekommer i kommunfullmäktiges protokoll i en liten 

utsträckning.26         

2.3 Uppsatsens bidrag till forskningsläget  

Det finns ingen exakt sammanställning av könsfördelningen i kommunernas politiska organ.27 

De geografiska områden som tidigare har undersökts är främst större städer som exempelvis 

Örebro, Gävle och Umeå. Dessutom finns det endast några liknande studentuppsatser med 

fallstudier i södra Sverige. Vidare finns det ingen liknande undersökning i Markaryds och 

Ljungbys kommuner med undantag för min egen studentuppsats på B-nivå. Resultatet är därför 

ett komplement till en sådan sammanställning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Olsson 2012:26 
27 Östberg1997:70 
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3. Bakgrund 

Det finns både likheter och skillnader mellan Markaryd och Ljungby. Nedan visas en tabell 

som synliggör folkmängden, befolkningstätheten och sysselsättningsgrad inom 

tillverkningsindustrin samt jordbruket i båda kommunerna under undersökningsperioden.  

Tabell 1. Fakta om Markaryd och Ljungby 1970–2000   

  1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Markaryd Folkmängd 11 795 11 918 11 798 11 265 11 093 10 609 9 798 

 

Folkmängd  

per km2  22,7 22,9 22,7 21,7 21,3 20,4 18,8 

 

Sysselsättning 

inom 

tillverknings- 

industrin av  

samtliga 

sysselsatta  51,70% 49,76% 47,18% 42,06% 43,55% 

Data 

saknas 41,73% 

  

Sysselsättning 

inom jordbruk av  

samtliga 

sysselsatta 8,02% 6,50% 6,19% 7,35% 4,54% 

Data 

saknas 2,38% 

Ljungby Folkmängd 26 079 26 264 27 409 27 234 27 490 27 601 27 078 

 

Folkmängd  

per km2  14,8 14,9 15,6 15,5 15,6 15,7 15,4 

 

Sysselsättning  

inom 

tillverknings- 

industrin av  

samtliga 

sysselsatta 38,30% 36,72% 36,49% 35,86% 35,63% 

Data 

saknas 34,86% 

 

Sysselsättning  

inom jordbruk av  

samtliga 

sysselsatta 17,82% 14,44% 12,76% 10,76% 7,29% 

Data 

saknas 2,79% 

Källor: SCB Folk och bostadsräkningen 1970 D8, 1975 D2 och D7:1, 1980 D2:1 och D3, 1985 D2 och    

D6, 1990 D2 och D5      

SCB Antal förvärvsarbetande (dagsbefolkning) efter näringsgren (SNI 2007) åren 2000–2010 

(modellbaserad tillbakaskrivning 2000–2007) 

 

Tabellen visar att Ljungby är större än Markaryd och båda kommunerna har låg folkmängd per 

km2. Däremot är Ljungby något mer glesbefolkat än Markaryd. En likhet mellan kommunerna 

som tabellen visar är att båda kommunerna är utpräglade industrikommuner då stora delar av 

arbetskraften arbetar inom tillverkningsindustrin. Vidare är jordbrukssektorn större i Ljungby 

än Markaryd under början av undersökningsperioden men skillnaderna är små från mitten av 

1980 talet.   
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4.  Metod och material  

Nedan redogörs det för hur frågeställningarna har blivit besvarade och vilket källmaterial som 

har tillämpats vid undersökningen. Vidare diskuteras avgränsningar.    

4.1. Metod  

Det är ofta fördelaktigt att kombinera metoder som beräknar och tolkar resultatet.28 För att 

svara på frågeställningarna krävs detta. Därför används både kvantitativa och kvalitativa 

metoder. Dessutom tillämpas en komparativ metod. 

 

Den första frågeställningen handlar om hur könsfördelningen och partitillhörigheten såg ut i 

Markaryd och Ljungby kommuners politiska organ. För att undersöka detta krävs det en 

beräkning av antalet manliga och kvinnliga representanter samt vilka politiska partier de 

tillhörde. Därför är det relevant att en kvantitativ innehållsanalys används i uppsatsen. Detta är 

en metod som handlar om att räkna förekomsten av olika ord.29 De ord som räknas i denna 

undersökning är politikernas namn och partitillhörighet. Därigenom undersöks hur många 

kvinnor, män och partier som var närvarande i de olika politiska organen.  

 

Den andra frågeställningen handlar om hur kvinnor har påverkat politiska beslut i Markaryd 

och Ljungby. För att ta reda på detta krävs det en tolkning av källmaterialet vilket aktualiserar 

en kvalitativ textanalys. Denna metod går ut på att läsa materialet noggrant för att ta fram 

textens centrala innehåll.30 Det innehåll som är centralt i denna uppsats klassificeras i vad 

kvinnor har yttrat, yrkat och voterat i kommunfullmäktiges protokoll.          

 

Den tredje frågeställningen syftar till en jämförelse av könsfördelningen och kvinnors påverkan 

på politiska beslut över tid och mellan Ljungby och Markaryds kommuner. Därför är en 

komparativ metod aktuell.   

4.2 Källmaterial och källvärdering  

Det källmaterial som används för att besvara frågeställningarna är protokoll från 

kommunfullmäktige i Markaryds kommun och Ljungby kommun mellan 1971–2000. I detta 

källmaterial står det vilka som blev valda till politiska organ samt i majoriteten av protokollen 

                                                
28 Söderberg 2018:189 
29 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012:197 
30 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012:210 
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tillskrivs politikerna en partitillhörighet, vilket används för att svara på den första 

frågeställningen. Vilket parti som politikerna tillhörde är däremot inte komplett i några av de 

äldre protokollen från Markaryds kommun. Detta löstes på olika sätt. I de flesta fallen förekom 

politikerna i flera politiska organ under olika mandatperioder. Det ledde till att de personer som 

i vissa protokoll saknade partitillhörighet hade detta tillskrivet i ett annat protokoll från en 

annan mandatperiod. Däremot finns det en risk att politikerna bytte partitillhörighet mellan 

mandatperioder vilket kan ha en påverkan på uppsatsens resultat. Det förekom enstaka personer 

som enbart satt i ett politiskt organ under en mandatperiod och som inte hade en tillskriven 

partitillhörighet. Detta var däremot personer som jag är bekant med och som jag därigenom 

kunde få fram vilket parti de tillhörde. Vidare används källmaterialet för att besvara den andra 

frågeställningen då det även beskriver vad de politiska aktörerna har yttrat, yrkat och voterat.  

 

Det finns både fördelar och nackdelar med materialet utifrån ett källkritiskt perspektiv. Endast 

personalen har direkt tillgång till materialet vilket innebär att det finns tryggt bevarat i två 

kommunarkiv enligt svensk arkivlagstiftning. Därför är risken för att materialet på efterhand 

har blivit förfalskat minimal. Kanske är enskilda ord överstrukna i protokollen. Detta skulle å 

ena sidan kunna bero på ett försök att förfalska källan men å andra sidan kan det rimligen bero 

på felskrivning i samband med att källan blev nedskriven. Därför uppfylls troligtvis 

äkthetskriteriet. En ytterligare fördel med källmaterialet är att det uppfyller närhetskravet då 

protokollen har blivit antecknade i samband med när besluten togs.31  

 

Det finns dessutom en nackdel med att protokollen har blivit antecknade i närhet med när 

besluten togs. Sekreteraren kan ha haft egna åsikter som påverkade protokollens innehåll. Detta 

särskilt vid kontroversiella beslut, vilket kan ha lett till att vissa yttranden inte antecknades. Det 

finns därmed en liten risk för att en del av källmaterialet kan vara tendentiöst.32 En ytterligare 

nackdel med källmaterialet handlar om dess generaliserbarhet. Protokollen som tillämpas i 

undersökningen är inte representativa för hela Sverige och därför kan det uppstå svårigheter i 

att uppnå en rikstäckande bild av kvinnors politiska verksamhet.33 Detta är däremot inte syftet 

vilket är att studera representationen och kvinnors påverkan på politiska beslut i en kommunal 

kontext.     

 

                                                
31 Florén, Ågren, Erlandsson 2018:77 
32 Thurén 2003:61 
33 Florén Ågren, Erlandssson 2018:78 
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4.3 Avgränsningar och urval   

På grund av tidsbrist har metod- och materialmässiga samt geografiska- och tidsmässiga 

avgränsningar gjorts.  

 

Det är endast material från kommunfullmäktige som tillämpas i uppsatsen. I detta material står 

det vilka som valdes till samtliga politiska organ, deras partitillhörighet samt vad kvinnor 

yttrade, yrkade och voterade. Däremot hade protokoll från samtliga nämnder och styrelser 

kunnat tillämpas för att svara på frågeställningarna. Detta material hade kunnat precisera 

kvinnors politiska aktivitet på ett mer omfattande sätt. Däremot saknas det tid för detta vilket 

leder till att ett urval av kommunernas politiska organ måste göras. Anledningen till att 

kommunfullmäktiges protokoll valdes var för att förslag från samtliga nämnder och styrelser 

tas upp i kommunfullmäktige vilket ger en mer heltäckande bild av kvinnors politiska aktivitet 

jämfört med övriga protokoll.  

 

Därutöver har jag valt att göra nedslag i materialet och inte studera kvinnorepresentationen 

under alla mandatperioder och hur kvinnor påverkade under samtliga år. 

Kvinnorepresentationen studeras var tredje mandatperiod. Därmed undersöks 

mandatperioderna 1971–1973, 1979–1982, 1988–1991 och 1998–2002. Kvinnors påverkan på 

beslut studeras åren 1971, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 och 2000 vilket är var femte år. En 

alternativ avgränsning hade varit att studera en kortare tidsperiod men då hade inte en längre 

utveckling över tid kunnat analyseras. 

 

De kommuner som studeras i uppsatsen är Markaryds och Ljungbys kommuner. Orsaken till 

detta urval beror främst på tidigare forskning men även metodologiska- och praktiska skäl samt 

personligt intresse förekommer. Det är intressant att undersöka befolkningsmässigt små 

kommuner i södra Sverige då detta saknas i den tidigare forskningen. Med tanke på att jag 

tidigare har undersökt Markaryd är det metodologiskt fördelaktigt att åter studera denna 

kommun. Detta för att resultatet kan analyseras över en längre tidsperiod i jämförelse med 

andra kommuner. Vidare är det aktuellt att jämföra Markaryd med Ljungby då båda 

kommunerna ligger i Sunnerbo härad. Dessutom kan variationer i resultatet analyseras utifrån 

skillnaderna mellan kommunerna. Tiden som studeras i uppsatsen är 1971–2000. Anledningen 

till att studien börjar vid 1971 är för att min B-uppsats slutade vid den tiden. Orsaken till att 
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studien slutar år 2000 beror främst på att det möjliggör att se eventuella effekter av 

socialdemokraternas varvade listor som kom på 1990 talet. 
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5. Teori  

De teorier som tillämpas i analysen av den empiriska undersökningen är Yvonne Hirdmans 

genussystemteori och Anne Phillips teori om närvarons politik. Båda teorierna är relevanta i 

en genushistorisk uppsats då de behandlar frågor angående grupperna män och kvinnor. 

Genussystemteorin förklarar hur maktskillnader mellan könen uppkommer och närvarons 

politik är normativ då den med bakgrund av olika gruppers varierande intressen, menar att det 

bör vara en jämställd närvaro i politiska organ. Nedan beskrivs genussystemteorin och 

närvarons politik samt hur de tillämpas i uppsatsen.  

5.1 Genussystemteorin  

Yvonne Hirdman har skapat teorin om genussystemet. Genus är ett begrepp som är direkt 

översatt från engelskans gender vilket kortfattat betyder socialt kön. Enligt Hirdman finns det 

ett system som grundar sig i genus och påverkar samhällets övriga maktstrukturer som 

exempelvis den politiska maktstrukturen. Genussystemteorin har två komponenter, dikotomin 

och hierarkin. Dikotomin handlar om att det finns en isärhållning mellan det manliga och det 

kvinnliga vilket innebär att det manliga och det kvinnliga inte bör blandas. Genom detta skapas 

en hierarki mellan könen och det är mannen som är normen. Hirdman operationaliserar 

genussystemet med hjälp av begreppet genuskontraktet. I alla tider har det funnits ett osynligt 

kontrakt som innehåller föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Det handlar 

exempelvis om hur män och kvinnor ska bete sig, se ut och arbeta med. Detta underlättar en 

orientering i världen vilket är meningsskapande. Vidare är isärhållandet maktskapande då 

mannen legitimeras i systemet.34  

 

I denna uppsats används genussystemteorin vid analysen av resultatet för att studera vilka 

politiska sfärer som är manliga respektive kvinnliga i Markaryds och Ljungbys kommuner. 

Dessutom kan begreppet isärhållning användas för att undersöka om män och kvinnor 

exempelvis var närvarande i olika sorters politiska organ. 

5.2 Närvarons politik  

Anne Phillips teori om närvarons politik ifrågasätter huruvida åsiktsrepresentation, eller idéens 

politik som hon benämner det, är tillräckligt för att uppnå folkstyre och därmed en 

välfungerande demokrati. Istället menar teorin att olika samhällsgrupper måste vara närvarande 

                                                
34 Hirdman 1988:50–52 
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i politiska organ. De samhällsgrupper som teorin tar upp baserar sig på kön, etnicitet och ras. 

Orsaken till detta är att olika samhällsgrupper har varierande erfarenheter vilket leder till olika 

politiska intressen och prioriteringar. Vidare är det omöjligt för politiska partier att inför ett val 

veta vilka situationer de kommer ställas inför under nästkommande mandatperiod. Dessutom 

kan inte politiker kommunicera hur de skulle agera i varje tänkbar situation till väljarna. Därför 

är idéens politik otillräckligt för att uppnå en rättvis representation, enligt Phillips.35   

 

Idéernas politik fokuserar på vad som finns representerat i politiska organ. Däremot kan den 

leda till att en ojämlik fördelning uppstår angående vem som finns närvarande i politiken. Detta 

kan exempelvis ske när kvinnlig närvaro saknas eller endast är marginell. Den bristande 

närvaron skapar en känsla av utestängning vilket i sin tur leder till att krav ställs på en mer 

jämlik representation. 36      

 

Lösningen på detta är en kombination mellan idéens politik och närvarons politik vilket skapar 

en rättvisare representation. Om det förekommer uteslutning eller marginalisering av 

samhällsgrupper i politiska organ leder oftast till att kraven om en jämlikare representation och 

aktiva interventioner för att skapa större jämlikhet. Exempel på sådana aktiva interventioner är 

kvotsystem som varit populärt i vissa europeiska partier för att öka kvinnlig närvaro och 

förändrade gränser av valkretsar vilket har förekommit i USA för att höja närvaron av svarta 

politiker.37     

   

Det finns ett antal invändningar mot närvarons politik. Teorin har exempelvis fått kritik för att 

lägga för stor betydelse vid egenskaper som exempelvis kön och överdriva gruppskillnader på 

ett sätt som kan skapa politisk instabilitet, minskat politiskt ansvarsåtagande och mindre 

betoning på generella intressen. Phillips menar dock inte att kvinnor är en homogen grupp och 

att alla kvinnor har samma åsikter. Däremot skulle en mer jämställd närvaro i politiska organ 

leda till att frågor som intresserar kvinnor diskuteras vilket påverkar de beslut som tas. De 

frågor som intresserar kvinnor skulle förbises utan kvinnlig närvaro.38 Ett tydligt exempel på 

en fråga som bör intressera kvinnor är abortfrågan. Det förekommer att kvinnor har olika 

åsikter angående aborträtten men det är inte en motsägelse till att frågan bör intressera kvinnor 

                                                
35 Phillips 2000:55,56 
36 Phillips 2000:15 
37 Phillips 2000:17 
38 Phillips 2000:193,194 
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mer än män då abort är ett medicinskt ingrepp på den kvinnliga kroppen. Genom fler kvinnliga 

politiker diskuteras därför abortfrågan på ett mer omfattande sätt.39 Det finns även andra 

argument för en närvaros politik. För det första skulle ett ökat antal kvinnor i politiken skapa 

förebilder för flickor och kvinnor vilket kan höja deras självkänsla. För det andra är det ur en 

rättviseaspekt felaktigt att politiken ska monopoliseras av män. För det tredje skulle kvinnor i 

politiken förbättra kvalitén av det politiska livet.40   

 

Till sist är syftet bakom närvarons politik att möjliggöra för utestängda grupper att ta plats i 

politiska organ. Phillips använder kön, etnicitet och ras som exempel på kategorier som just nu 

är aktuella då det finns en underrepresentation bland kvinnor och minoriteter. I framtiden kan 

det finnas andra grupper som saknas i politiken. För att höja närvaron bland vissa grupper för 

att skapa en jämlik representation krävs aktiva interventioner som exempelvis genom 

kvotering.41  

 

I denna uppsats prövas teorin genom att undersöka om det förekommer skillnader mellan tid 

och rum i vad som yttras, yrkas och voteras i kommunfullmäktige beroende på 

könsfördelningen i kommunernas politiska organ under olika mandatperioder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39 Phillips 2000:87 
40 Phillips 2000:80,81 
41 Phillips 2000:193,194 
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6. Empirisk huvudstudie  

Nedan presenteras resultatet av den empiriska huvudstudien.  

6.1 Könsfördelning och partier  

Här besvaras den första frågeställningen som handlar om könsfördelningen och 

partifördelningen i Markaryd och Ljungby kommuners politiska organ. Först beskrivs närvaron 

i kommunfullmäktige i båda kommunerna under samtliga undersökningsperioder. Därefter 

redogörs det för övriga politiska organ i Markaryd och Ljungby.   

6.1.1 Markaryds kommun   

Tabell 2. Könsfördelning i politiska organ i Markaryds kommun 1971–1973  

 
Källa: A1C:1 Markaryds kommun Kommunfullmäktiges protokoll 1971  

 

Tabellen visar att kvinnor fanns närvarande som ledamöter i kommunfullmäktige, 

valberedningen, trafiksäkerhetskommittén, fritidsnämnden och sociala centralnämnden. 

Därutöver fanns kvinnliga suppleanter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, skolstyrelsen, 

kulturnämnden och sociala centralnämnden. Den totala kvinnorepresentationen var 9,3%      

Tabell 3. Könsfördelning i de politiska partierna i Markaryds kommunfullmäktige, samtliga 

politiska organ 1971–1973 

 
Källa: A1C:1 Markaryds kommun Kommunfullmäktiges protokoll 1971  
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Tabellen visar att kvinnor fanns representerade i socialdemokraterna, centerpartiet, folkpartiet 

och moderaterna under mandatperioden 1971–1973. I vänsterpartiet kommunisterna saknades 

kvinnlig närvaro.   

Tabell 4. Könsfördelning i politiska organ i Markaryds kommun 1979–1982  

 
Källor: A1C:9 Markaryds kommun Kommunfullmäktiges protokoll 1979  

 

 

Tabellen visar att kvinnor fanns närvarande som ledamöter i kommunfullmäktige, 

taxeringsnämnden, hälsovårdsnämnden, skolstyrelsen, kulturnämnden och sociala 

centralnämnden. Därutöver fanns kvinnliga suppleanter i samtliga politiska organ förutom 

revisorer, centrala byggnadskommittén och valnämnden. Den totala kvinnorepresentationen 

var 22,2%          

Tabell 5. Könsfördelning i de politiska partierna i Markaryds kommunfullmäktige, samtliga 

politiska organ 1979–1982 

 

Källor: A1C:9 Markaryds kommun Kommunfullmäktiges protokoll 1979 

 

Tabellen visar att kvinnor fanns närvarande i socialdemokraterna, centerpartiet, folkpartiet, 

moderaterna och kristdemokraterna som ledamöten och suppleanter under mandatperioden 

1979–1982. I Vänsterpartiet kommunisterna fanns varken kvinnliga ledamöten eller 

suppleanter.   
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Tabell 6. Könsfördelning i politiska organ i Markaryds kommun 1988–1991 

 
Källor: A1C:18 Markaryds kommun Kommunfullmäktiges protokoll 1988 

 

Tabellen visar att det fanns kvinnliga ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

miljö- och hälsovårdsnämnden, socialnämnden, skolstyrelsen, kulturnämnden 

personalnämnden och trafiknämnden under mandatperioden 1988–1991. Dessutom fanns 

kvinnor närvarande som suppleanter samtliga politiska organ förutom taxeringsnämnden, 

revisorer, byggnadsnämnden och personalnämnden. Den totala kvinnorepresentationen var 

19,5%  

 

Tabell 7. Könsfördelning i de politiska partierna i Markaryds kommunfullmäktige, samtliga 

politiska organ 1988–1991  

 
Källor: A1C:18 Markaryds kommun Kommunfullmäktiges protokoll 1988 

 

Tabellen visar att kvinnorna under mandatperioden 1988–1991 har engagerat sig som 

ledamöter och i socialdemokraterna, centerpartiet, folkpartiet, moderaterna och 

kristdemokratiska samlingspartiet. Vänsterpartiet kommunisterna hade inga kvinnliga 

ledamöten. Däremot hade alla partier kvinnliga suppleanter.  
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Tabell 8. Könsfördelning i politiska organ i Markaryds kommun 1998–2002 

 
Källor:   A1C:28 Markaryds kommun Kommunfullmäktiges protokoll 1998 

 

Tabellen visar att det fanns kvinnliga ledamöter samtliga politiska organ under mandatperioden 

1998–2002. Dessutom fanns kvinnor närvarande som suppleanter i samtliga politiska organ 

förutom valnämnden. Den totala kvinnorepresentationen var 36,6%.  

Tabell 9. Könsfördelning i de politiska partierna i Markaryds kommunfullmäktige, samtliga 

politiska organ 1998–2002 

 
Källor:   A1C:28 Markaryds kommun Kommunfullmäktiges protokoll 1998 

 

Tabellen visar att kvinnor fanns närvarande i samtliga politiska partier som både ledamot och 

suppleant under mandatperioden 1998–2002. Däremot fanns det manliga men inga kvinnliga 

politiker utan partitillhörighet.  
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6.1.2 Ljungby kommun 

Tabell 10. Könsfördelning i politiska organ i Ljungby kommun 1971–1973  

 
Källor: A1:1 Ljungby kommun Kommunfullmäktige protokoll 1971  

 

Tabellen visar att kvinnliga ledamöter fanns i kommunfullmäktige, valnämnden, 

trafiksäkerhetskommittén, skolstyrelsen, kulturnämnden, sociala centralnämnden och 

hälsovårdsnämnden under mandatperioden 1971–1973. Kvinnor fanns också närvarande som 

suppleanter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valnämnden, trafiksäkerhetskommittén, 

skolstyrelsen, kulturnämnden, sociala centralnämnden, hälsovårdsnämnden och 

försäkringsnämnden. Den totala kvinnliga närvaron, med både ledamöter och suppleanter 

inräknat var 7,5%. 

Tabell 11. Könsfördelning i de politiska partierna i Ljungby kommunfullmäktige, samtliga 

politiska organ 1971–1973 

 
Källor: A1:1 Ljungby kommun Kommunfullmäktige protokoll 1971  

 

Tabellen visar att kvinnor fanns representerade som ledamöter i socialdemokraterna, 

centerpartiet, folkpartiet och moderaterna. I samma partier och kristdemokratiska 
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samlingspartiet fanns kvinnliga suppleanter. I vänsterpartiet fanns ingen kvinnlig ledamot eller 

suppleant.   

Tabell 12. Könsfördelning i politiska organ i Ljungby kommun 1979–1982  

 
Källor: A1:9 Ljungby kommun Kommunfullmäktige protokoll 1979 

 

Tabellen visar att kvinnliga ledamöter fanns i kommunfullmäktige, taxeringsnämnden, 

kommunstyrelsen, försäkringsnämnden, hälsovårdsnämnden, skolstyrelsen, sociala 

centralnämnden och kulturnämnden under mandatperioden 1979–1982. Kvinnor fanns också 

närvarande som suppleanter i dessa politiska organ samt fritidsnämnden, personalnämnden och 

trafiksäkerhetskommittén. Den totala kvinnliga närvaron, med både ledamöter och suppleanter 

inräknat var 17,7%. 

Tabell 13. Könsfördelning i de politiska partierna i Ljungby kommunfullmäktige, samtliga 

politiska organ 1979–1982  

 
Källor: A1:9 Ljungby kommun Kommunfullmäktige protokoll 1979 

 

Tabellen visar att kvinnor fanns representerade som ledamöter i socialdemokraterna, 

centerpartiet, folkpartiet, moderaterna och kristdemokratiska samlingspartiet under 
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mandatperioden 1979–1982. Vänsterpartiet kommunisterna saknade kvinnliga ledamöter. 

Kvinnor fanns som suppleanter i samtliga partier.  

Tabell 14. Köns- och partifördelning i politiska organ i Ljungby kommun 1988–1991 

 
Källor: A1:18 Ljungby kommun Kommunfullmäktige protokoll 1988 
 

Tabellen visar att kvinnliga ledamöter fanns i samtliga politiska organ med undantag från 

försäkringsnämnden och personalnämnden under mandatperioden 1988–1991. Kvinnor fanns 

också närvarande som suppleanter i alla nämnden och styrelser förutom försäkringsnämnden, 

valnämnden, fritidsnämnden och personalnämnden. Den totala kvinnliga närvaron, med både 

ledamöter och suppleanter inräknat var 22,4%. 

Tabell 15. Könsfördelning i de politiska partierna i Ljungby kommunfullmäktige, samtliga 

politiska organ 1988–1991 

 
Källor: A1:18 Ljungby kommun Kommunfullmäktige protokoll 1988 
 

Tabellen visar att kvinnor fanns representerade som ledamöter och suppleanter i vänsterpartiet 

kommunisterna, miljöpartiet, socialdemokraterna, centerpartiet, folkpartiet, moderaterna och 

kristdemokratiska samlingspartiet.   
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Tabell 16. Köns- och partifördelning i politiska organ i Ljungby kommun 1998–2002 

 
Källor: A1:28 Ljungby kommun Kommunfullmäktige protokoll 1998 
 

Tabellen visar att kvinnliga ledamöter fanns i samtliga politiska förutom försäkringsnämnden, 

och personalnämnden under mandatperioden 1998–2002. Kvinnor fanns också närvarande som 

suppleanter i alla nämnden och styrelser med undantag från försäkringsnämnden och 

personalnämnden. Den totala kvinnliga närvaron, med både ledamöter och suppleanter inräknat 

var 29,8%. 

Tabell 17. Könsfördelning i de politiska partierna i Ljungby kommunfullmäktige, samtliga 

politiska organ 1998–2002 

 
Källor:   A1:28 Ljungby kommun Kommunfullmäktige protokoll 1998 
 

Tabellen visar att kvinnor fanns representerade som ledamöter i vänsterpartiet kommunisterna, 

miljöpartiet, socialdemokraterna, centerpartiet, folkpartiet, moderaterna, kristdemokratiska 

samlingspartiet och alternativet under mandatperioden 1998–2002.  I dessa partier och i ny 

demokrati fanns även kvinnliga suppleanter. Kvinnliga ledamöter saknades i ny demokrati.  
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6.2 Besluten 

Nedan presenteras de beslut som kvinnor påverkat genom yttranden, yrkanden och votering.  

6.2.1 Markaryds kommun 

Under 1971 förekommer det inte i materialet att kvinnor yttrar eller yrkar på något förslag. 

Däremot finns det 7 voteringar i kommunfullmäktige där kvinnor medverkade under 1971. 

Kvinnorna tillhörande socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet. I tabellen nedan 

redovisas det hur kvinnorna röstade i voteringarna samt hur det förhåller sig till partipolitiken.  

Tabell 18. Voteringar i Markaryds kommunfullmäktige 1971 

§ Datum Vad handlade voteringen om? Hur röstade 

kvinnorna?  

Hur röstade kvinnorna i relation till 

övriga partimedlemmar?   

83 27.04.71 Inköp av högtalar- 

anläggning till strömsnäsbadet 

för 6000 kronor  

S: 2 nej, 1 

avstod  

C: 4 ja 

Fp: 1 ja 

Alla kvinnor med undantag för 

Socialdemokraten som avstod följde 

partilinjen.  

85 27.04.71 Ge Strömsnäsbruks IF ett anslag 

om 2000 kronor inför 

föreningens 50-års dag 

S: 2 ja, 1 nej 

C: 4 ja 

Fp: 1 nej 

Alla kvinnor med undantag för 

Socialdemokraten som röstade nej 

följde partilinjen.  

127 19.06.71 Förvärv av idrottsplatsen 

Skärsjövallen 

S: 2 ja, 1 

avstod  

C: 4 ja 

Fp: 1 nej 

Alla kvinnor med undantag för 

Socialdemokraten som avstod följde 

partilinjen.  

215 26.10.71 Utarrendering av mark i Traryd 

med en årskostnad på 500 kronor 

S: 3 nej 

C: 4 nej 

Fp: 1 nej  

Alla kvinnor följde partilinjen.  

241 23.11.71 Inköp av del av fastigheten 

Vivhult 1:25 

S: 3 ja 

C: 4 nej 

Fp: 1 nej 

Alla kvinnor följde partilinjen  

260 21.12.71 Ny flagga för Markaryds 

kommun  

S: 3 ja 

C: 4 ja 

FP: 1 ja  

Alla kvinnor följde partilinjen  

268 21.12.71 Ny vatten- och avloppstaxa  S: 3 nej 

C: 4 ja  

FP: 1 nej   

Alla kvinnor följde partilinjen  

 

Källa: A1C:1 Markaryds kommun Kommunfullmäktiges protokoll 1971 

 

Tabellen visar att kvinnorna under 1971 inte var överens om hur de skulle rösta i majoriteten 

av voteringarna. Dessutom synliggör tabellen att nästan alla kvinnor alltid följde partilinjen 

och röstade på samma sätt som sina manliga partikollegor. Det förekommer däremot vid tre 

voteringar att en socialdemokratisk kvinna bryter mot partilinjen.  
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Under 1975 förekom det i materialet inga kvinnor som yttrade sig eller yrkade på något förslag. 

Däremot påverkade de politiska beslut genom deltagande i voteringar. Det fanns 5 voteringar 

i kommunfullmäktige under 1975 där kvinnor deltog. Kvinnorna tillhörde socialdemokraterna, 

centerpartiet, folkpartiet och moderaterna. I tabellen nedan redovisas det hur kvinnorna röstade 

i voteringarna samt hur det förhåller sig till partipolitiken. 

Tabell 19. Voteringar i Markaryds kommunfullmäktige 1975 

§ Datum Vad handlade voteringen om? Hur röstade 

kvinnorna?  

Hur röstade kvinnorna i relation till 

övriga partimedlemmar?   

21 25.02.75 Uppsättning av staket vid Lagan 

och dränering av området kvarteret 

Björken i Traryd  

S: 2 ja  

C: 2 ja  

FP: 1 nej 

M: 1 nej 

Alla kvinnor följde partilinjen.  

64 22.04.75 Utskänkningstillstånd av öl till 

grillbaren 

S: 2 nej 

C: 2 ja 

FP: 1 ja 

M: 1 ja 

Alla kvinnor följde partilinjen.  

81 27.05.75 Försäljning av f.d. läkarbostaden på 

kvarteret örnen 

S: 2 nej 

C: 2 ja 

FP: 1 ja 

M: 1 ja 

Alla kvinnor följde partilinjen.  

202 08.12.75 Uthyrning av lokal till 

försäkringskassan  

S: 2 ja 

C: 2 nej 

FP: 1 nej 

M: 1 nej 

Alla kvinnor följde partilinjen.  

11 09.06.75 Ny förskoleplan som bl.a. innebar 

att en psykolog skulle anställas och 

att parklek skulle införas som 

komplement till 

förskoleverksamheten  

S: 2 ja 

C: 2 ja 

FP: 1 ja 

M: 1 ja 

Kvinnorna i socialdemokraterna och 

centerpartiet följde partilinjen, 

 

Kvinnorna i folkpartier och 

moderaterna följde inte partilinjen då 

deras manliga kollegor röstade nej till 

förslaget.  

Källa: A1C: 5 Markaryds kommun Kommunfullmäktiges protokoll 1975 

 

Tabellen visar att kvinnorna, i de flesta fallen, inte var överens om besluten och de som tillhörde 

samma parti röstade på samma sätt under 1975. Det finns däremot ett undantag vilket är beslutet 

som handlar om förskoleplanen. I denna omröstning rådde samstämmighet bland kvinnorna i 

kommunfullmäktige då samtliga kvinnor var för att införa den nya förskoleplanen. Därmed 

röstade inte kvinnorna i moderaterna och folkpartiet i linje med övriga medlemmar i respektive 

parti.   
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Under 1980 förekom det inte i materialet att kvinnor yttrade något om förslagen som var 

aktuella. Däremot var det en centerpartistisk kvinna som yrkade på att trafikspeglar skulle 

införas på ett antal platser i kommunen42 samt att ett grönområde skulle inrättas vid SJ.43  

Tabell 20. Voteringar i Markaryds kommunfullmäktige 1980 

§ Datum Vad handlade voteringen om? Hur röstade 

kvinnorna?  

Hur röstade kvinnorna i relation till 

övriga partimedlemmar?   

123 75.03.27 Inköp av stadsägorna 3.D och 3E i 

Markaryds tätort 

S: 5 nej 

C: 4 ja 

FP: 1 ja 

M: 1 ja 

Kds: 1 ja 

 Samtliga kvinnor följde partilinjen.  

98 75.05.27 Ökat anslag till medel för 

hårdbeläggning av enskilda vägar 

S: 5 nej 

C: 4 ja 

FP: 1 nej 

M: 1 ja 

Kds: 1 ja 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

199 75.05.27 Ekonomisk medverkan till en 

tillbyggnad av vandrahemmet i 

Strömsnäsbruk 

S: 5 nej 

C: 4 ja 

FP: 1 ja 

M: 1 nej 

Kds: 1 ja 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

88 75.09.29 Tilläggsanslag för utrustande av 

Timsfors nya skola 

S: 5 ja 

C: 4 nej 

FP: 1 ja 

M: 1 nej 

Kds: 1 nej 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

179 75.09.29 Inköp av ny brandbil till 

brandstationen i Markaryd 

S: 5 ja 

C: 4 ja 

FP: 1 nej 

M: 1 nej 

Kds: 1 nej 

 Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

198 75.11.23 Försäljning av två 

enrumslägenheter för 2500 kronor 

S: 5 nej 

C: 4 ja 

FP: 1 ja 

M: 1 ja 

Kds: 1 nej 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

208 75.11.23 Anslag för ventilation av 

kommunens förrådsbyggnad  

S: 5 ja  

C: 4 ja 

FP: 1 ja 

M: 1 ja 

Kds: 1ja 

Samtliga kvinnor följde partilinjen.  

Källa: A1C:10 Markaryds kommun Kommunfullmäktiges protokoll 1980 

 

                                                
42 Protokoll Markaryd kommunfullmäktige 1975.03.27 §338 
43 Protokoll Markaryd kommunfullmäktige 1975.03.27 §340 
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Tabellen visar att kvinnorna, i de flesta fallen, inte var överens om besluten och de som tillhörde 

samma parti röstade på samma sätt. Det finns däremot ett undantag vilket är beslutet som 

handlar om anslaget för ventilation av kommunens förrådsbyggnad. Däremot följde samtliga 

kvinnor partilinjen då de röstade på samma sätt som sina manliga kollegor.   

 

Under 1985 förekom det att en kvinna vid ett tillfälle yttrade något. Angående ett förslag som 

handlade om trädplantering i Strömsnäsbruk menade en centerpartist att det hade varit önskvärt 

att träd planterades vid ett grönområde vid Kronobergsgatan. Detta för att få tillbaka det 

ursprungliga utseendet. Samma person yrkade också på att så skulle ske.44 Vidare föreslog 

denna kvinna att apoteksservicen i Strömsnäsbruk skulle utökas.45 En annan kvinna som var 

socialdemokrat yrkade på en ny sysselsättningsplan som skulle innebära fler anställda inom 

socialnämndens verksamhet.46  

Tabell 21. Voteringar i Markaryds kommunfullmäktige 1985 

 

Källa: A1C:15 Markaryds kommun Kommunfullmäktiges protokoll 1985 

                                                
44 Protokoll Markaryd kommunfullmäktige 85.02.12 §68 
45 Protokoll Markaryd kommunfullmäktige 85.02.26 §50 
46 Protokoll Markaryd kommunfullmäktige 85.08.22 §246 
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Tabellen visar att kvinnorna, i samtliga fall, inte var överens om besluten och de följde samtliga 

partilinjen då kvinnorna röstade på samma sätt som sina manliga kollegor under 1985.   

 

Under 1990 förekom det inte att kvinnor yttrade sig i kommunfullmäktige. Däremot kom de 

med olika förslag. En vänsterpartist yrkade på att ett ärende som handlar om att bilda ett 

regionalt bolag för hantering av miljöfarligt avfall ska återremitteras till kommunstyrelsen.47 

En socialdemokrat yrkade på att biblioteken ska möjliggöra utlåning av videofilmer i första 

hand till barn och ungdomar.48 Vidare yrkade två socialdemokratiska kvinnor bifall till 

arbetsutskottets förslag om tilläggsbudgetering för till- och ombyggnad av kök vid barnstugan 

Karlavagnen i Markaryd.49 En centerpartist föreslog att ett regionalt bolag skulle införas för 

hantering av miljöfarligt avfall.50 En kvinna från miljöpartiet yrkade på att skolmåltidspersonal 

skulle få utbildning i vegetarisk matlagning.51  

                                                
47 Protokoll Markaryd kommunfullmäktige 90.02.06 §37 
48 Protokoll Markaryd kommunfullmäktige 90.02.06 §34 
49 Protokoll Markaryd kommunfullmäktige 90.10.24 §58 
50 Protokoll Markaryd kommunfullmäktige 90.02.06 §31 
51 Protokoll Markaryd kommunfullmäktige 90.02.06 §37 
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Tabell 22. Voteringar i Markaryds kommunfullmäktige 1990 

 
Källa: A1C:20 Markaryds kommun Kommunfullmäktiges protokoll 1990  

 

Tabellen visar att kvinnorna, i samtliga fall under 1990, inte var överens om besluten och de 

följde samtliga partilinjen då kvinnorna röstade på samma sätt som sina manliga kollegor.   

 

Under 1995 förekom det inte att kvinnor yttrade sig om något förslag i kommunfullmäktige. 

Däremot fanns en del yrkanden. En vänsterpartist yrkade tillägg till arbetsutskottets förslag 

med att näringslivsgruppen ges i uppdrag att till kommunstyrelsen dels redovisar 

målformuleringar för delprojekt och dels en gång per år lämnar en mer utförlig redogörelse för 

gruppens arbete.52 En centerpartistisk kvinna föreslog att det skulle skapas en 

                                                
52 Protokoll Markaryd kommunfullmäktige §27 95.02.23 
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renhållningsordning för Markaryds kommun som innebar en ekonomisk morot för 

kommuninvånarna att ta hand om sitt avfall.53 En kvinnlig politiker från Ny demokrati yrkade 

på ändring av arbetsutskottets förslag vad gäller stadieindelningen av Traryd och Timsfors 

skola. Hon ville att de skulle förbli 1–6 skolor.54 Slutligen yrkade en vänsterpartist bifall till 

arbetsutskottets förslag angående denna stadieindelning.55  

Tabell 23. Voteringar i Markaryds kommunfullmäktige 1995 

 

Källa: A1C:25 Markaryds kommun Kommunfullmäktiges protokoll 1995 

                                                
53 Protokoll Markaryd kommunfullmäktige §33 95.02.23 
54 Protokoll Markaryd kommunfullmäktige §148 95.11.30    
55 Protokoll Markaryd kommunfullmäktige §148 95.11.30      
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Tabellen visar att kvinnorna, i samtliga fall under 1995, inte var överens om besluten och de 

följde samtliga partilinjen då kvinnorna röstade på samma sätt som sina manliga kollegor.   

 

År 2000 deltog en kvinna från centerpartiet i en interpellation till miljö och byggnadsnämnden. 

Då yttrade hon en fråga om hur långt den aktuella nämnden har kommit med sin 

översiktsplan.56 Därutöver yrkade en socialdemokratisk kvinna på att barn till arbetslösa ska 

ha rätt till barnomsorg.57  

Tabell 24. Voteringar i Markaryds kommunfullmäktige 2000 

§ Datum Vad handlade voteringen om? Hur röstade 

kvinnorna?  

Hur röstade kvinnorna i relation till 

övriga partimedlemmar?   

§29 2000.03.30 Minskning av tilläggsbudgetering 

avseende inventarier till 

Fyrklövern   

V: 1 nej 

S: 4 nej 

C: 2 ja 

Fp: 1 ja 

M: 1 ja  

Kd: 1 ja 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

§47 2000.04.03 Justering av taxa för renhållning  V: 1 Ja 

S: 4 Ja 

C: 2 Ja 

Fp: 1 Nej 

M: 1 Nej 

Kd: 1 Nej 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

§98 2000.09.28 Överlåtelse av Gula huset vid 

Hagaskolan 

V: 1 Ja 

S: 4 Ja 

C: 2 Ja 

Fp: 1 Nej 

M: 1 Nej 

Kd: 1 Ja 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

§120 2000.11.30 Ekonomisk flerårsplan V: 1 Ja 

S: 4 Ja 

C: 2 Ja 

Fp: 1 Ja 

M: 1 Ja 

Kd: 1 Ja 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

Källa: A1C:30 Markaryds kommun Kommunfullmäktiges protokoll 2000 

 

Tabellen visar att kvinnorna, i samtliga fall under 2000, inte var överens om besluten och de 

följde samtliga partilinjen då kvinnorna röstade på samma sätt som sina manliga kollegor.   

  

                                                
56 Protokoll Markaryd kommunfullmäktige §10 00.01.27 
57 Protokoll Markaryd kommunfullmäktige §38 00.03.96 
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6.2.2. Ljungby kommun  

Under 1971 förekom det inte att kvinnor yttrade sig om något förslag i kommunfullmäktige 

eller yrkade på något. Däremot var kvinnor delaktiga i voteringar. 

Tabell 25. Voteringar i Ljungby kommunfullmäktige 1971 

§ Datum Vad handlade voteringen om? Hur röstade 

kvinnorna?  

Hur röstade kvinnorna i relation till 

övriga partimedlemmar?   

67 71.03.25 Utskänkningstillstånd för öl och 

vin på restaurang Maxim 

S: 3 nej 

C: 2 ja 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

91 71.03.25 Ekonomiskt stöd till Lagan 

golfklubb 

S: 3 nej 

C: 2 nej 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

119 17.03.25 Utbyggnad av Torpa och Nöttja 

kyrkbyar 

S: 3 ja 

C: 2 ja 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

124 17.06.71 Ändrad valkretsindelning  S: 3 ja 

C: 2 ja 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

137 17.06.71 Ökat anslag för inrättande av ny 

förskola  

S: 3 ja 

C: 2 ja 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

160 23.09.71 Nytt bibliotek S: 3 nej 

C: 2 ja 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

161 23.09.71 Informationsbyrå för invandrare S: 3 nej 

C: 2 ja 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

186 28.10.71 Ökat bidrag till 

studieorganisationer 

S: 3 ja 

C: 2 nej 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

191 28.10.71 Ökat anslag till Guddarps IF  S: 3 ja 

C: 2 ja 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

Källa: A1:1 Ljungby kommun Kommunfullmäktige protokoll 1971  

 

Tabellen visar att kvinnorna, i de flesta fall under 1971, inte var överens om besluten. De beslut 

som kvinnorna var överens om handlade om ökat anslag till Guddarps IF, ökat anslag för 

inrättande av ny förskola, ändrad valkretsindelning och utbyggnad av Torpa och Nöttja 
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kyrkbyar. Alla kvinnor följde partilinjen då de röstade på samma sätt som sina manliga 

kollegor.    

 

Under 1975 förekom det inga yrkanden eller yttranden av kvinnliga politiker i 

kommunfullmäktige.  

Tabell 26. Voteringar i Ljungby kommunfullmäktige 1975 

§ Datum Vad handlade voteringen om? Hur röstade 

kvinnorna?  

Hur röstade kvinnorna i relation till 

övriga partimedlemmar?   

68 75.04.24 Tillsättande av energiråd S: 3 ja 

C:2 ja 

Fp:1 ja 

M:1 nej 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

96 75.05.12 Barn på förskolor och daghem ska 

få vara med att bestämma vilka 

leksaker som köps in vid 

upphandling 

S: 3 ja 

C:2 ja 

Fp:1 ja 

M:1 ja 

Kvinnorna i folkpartiet, moderaterna 

och centerpartiet följde inte 

partilinjen.  

 

De socialdemokratiska kvinnorna 

följde partilinjen.  

97 75.05.12 Vid varje kommunfullmäktige ska 

det lämnas in uppgifter om 

storleken av kommunfullmäktiges 

resterande anslag för oförutsedda 

behov. 

S: 3 nej 

C:2 ja 

Fp:1 ja 

M:1 nej 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

Källa: A1:5 Ljungby kommun Kommunfullmäktige protokoll 1975 

 

Tabellen visar att kvinnorna, i de flesta fall under 1975, inte var överens om besluten. Det 

beslutet som kvinnorna var överens om handlade att barn på förskolor och daghem skulle få 

vara med och bestämma vilka leksaker som ska upphandlas. I detta beslut följde inte de 

centerpartistiska, folkpartistiska och moderata kvinnorna partilinjen. I övriga beslut följde alla 

kvinnor partilinjen då de röstade på samma sätt som sina manliga kollegor.    

 

År 1980 förekom det vid tre tillfällen att kvinnor yrkade på något förslag. En socialdemokratisk 

kvinna yrkade på att det skulle byggas servicelägenheter i Lagan.58 En kvinnlig politiker från 

centerpartiet yrkade på att utreda behovet av serviceboende till pensionärer i kommunens 

mindre orter som exempelvis Angelstad.59 Samma kvinna från centerpartiet yrkade bifall till 

                                                
58 Protokoll Ljungby kommunfullmäktige §194 80.06.12 
59 Protokoll Ljungby kommunfullmäktige §195 80-.06.12 
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sociala centralnämndens förslag om att 124 00 kronor ska anvisas till kulturverksamhet för 

förskolebarn.60 I materialet saknas voteringslistor.   

 

Under 1985 förekom det inte att kvinnor yttrade sig om något förslag i kommunfullmäktige. 

Däremot förekom yrkanden. En kvinna från vänsterpartiet kommunisterna yrkade för att 

kommunen skulle anordna en kampanj för att minska användandet av bekämpningsmedel i 

trädgårdar och bostadsområden.61 Dessutom yrkade en centerpartistisk kvinna på att 

kommunen skulle bygga hyreslägenheter i Vittaryd och Dörarp.62  

Tabell 27. Voteringar i Ljungby kommunfullmäktige 1985 

§ Datum Vad handlade voteringen om? Hur röstade 

kvinnorna?  

Hur röstade kvinnorna i relation till 

övriga partimedlemmar?   

85 85.08.22 Försäljning av fastigheten 

Bråkentorp 1:18 i Södra Ljunga 

socken.  

VPK: 1 nej 

S 3: nej 

C3: ja 

FP: 1 ja 

M: 2 ja 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

119 85.10.24 Ny stadsplan VPK: 1 ja 

S 3: ja 

C3: ja 

FP: 1 nej 

M: 2 nej 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

99 85.09.26 Bidrag till upprustning av Bolmsö 

bygdegård  

VPK: 1 ja 

S 3: ja 

C3: ja 

FP: 1 ja 

M: 1 2 ja 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

Källa: A1:15 Ljungby kommun Kommunfullmäktige protokoll 1985 

 

Tabellen visar att kvinnorna, i samtliga fall under 1980, inte var överens om besluten och de 

följde samtliga partilinjen då kvinnorna röstade på samma sätt som sina manliga kollegor.   

 

År 1990 förekom det att inga yttranden från kvinnor. Men en socialdemokratisk kvinna yrkade 

på åtgärder för att förhindra missbruk av allemansrätten.63 Samma kvinna och en annan från 

                                                
60 Protokoll Ljungby kommunfullmäktige 80.06.12 §67 
61 Protokoll Ljungby kommunfullmäktige 85.08.22 §42 
62 Protokoll Ljungby kommunfullmäktige 85.03.27 §32 
63 Protokoll Ljungby kommunfullmäktige §104 90.11.22 
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vänsterpartiet kommunisterna yrkade på att införa biblioteksverksamhet vid gymnasieskolan.64   

En kvinna från centerpartiet yrkade på att införa daghemsavdelning i Hamneda.65  

Tabell 28. Voteringar i Ljungby kommunfullmäktige 1990 

§ Datum Vad handlade voteringen om? Hur röstade 

kvinnorna?  

Hur röstade kvinnorna i relation till 

övriga partimedlemmar?   

15 90.02.22 Kommunalt bidrag till upprustning 

av Bolmsö bygdegård 

V: 1 ja 

Mp: 1 ja 

S: 3 ja 

C: 2 ja 

Fp: 1 nej 

M: 1 nej 

Kds: 1 nej  

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

25 90.03.22 Ombyggnad av 

brandvärnsbyggnaden i Ryssby till 

förskola 

V: 1 ja 

Mp: 1 ja 

S: 3 ja 

C: 2 ja 

Fp: 1 ja 

M: 1 nej 

Kds: 1 nej  

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

18 90.02.22 Kommunbidrag för bildande av 

Torpa sockens fiskevårdsområde 

V: 1 nej 

Mp: 1 nej 

S: 3 nej 

C: 2 ja 

Fp: 1 ja 

M: 1 ja 

Kds: 1 ja 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

97 90.11.22 Tilläggsanslag för inventarieköp 

till personalmatsal och 

expeditionslokaler vid 

Astradskolan 

V: 1 ja 

Mp: 1 ja 

S: 3 ja 

C: 2 ja 

Fp: 1 nej 

M: 1 nej 

Kds: 1 nej 

 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

Källa: A1C:20 Markaryds kommun Kommunfullmäktiges protokoll 1990   

Tabellen visar att kvinnorna, i samtliga fall under 1990, inte var överens om besluten och de 

följde samtliga partilinjen då kvinnorna röstade på samma sätt som sina manliga kollegor.   

 

År 1995 förekom det att kvinnor yttrade sig i kommunfullmäktige. En kvinna från 

socialdemokraterna sa att flickorna i skolan inte får sin röst hörd då pojkarna talar dubbelt så 

                                                
64 Protokoll Ljungby kommunfullmäktige §60 1990.06.14 
65 Protokoll Ljungby kommunfullmäktige §117 1990.11.22 
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mycket. Vidare kritiserade hon att kvinnor sällan förekommer i undervisningen och i 

läroböckerna.66   

 

En centerpartist yrkade på att planlägga fritidsboende på landsbygden.67 Samma centerpartist 

föreslog att brandkåren skulle förbli i Lagan.68 En socialdemokrat yrkade på att bidra 75 000 

kronor för ett staket vid Lagavallen.69 En miljöpartist yrkade på att kommunen skulle förstärka 

den lokala demokratin.70 

                                                
66 Protokoll Ljungby kommunfullmäktige §177 95.05.18 
67 Protokoll Ljungby kommunfullmäktige §94 95.03.23  
68 Protokoll Ljungby kommunfullmäktige §147 95.09.28 
69 Protokoll Ljungby kommunfullmäktige §100 95.04.27 
70 Protokoll Ljungby kommunfullmäktige §107 95.04.27 



  

36 

 

Tabell 29. Voteringar i Ljungby kommunfullmäktige 1995 

 
Källa: A1:25 Ljungby kommun Kommunfullmäktige protokoll 1995 

    

Tabellen visar att kvinnorna, i de flesta fall under 1995, inte var överens om besluten. Det 

beslutet som kvinnorna var överens om handlade om ombyggnad av hamnedaskolan. I alla 

voteringar följde samtliga kvinnor partilinjen då de röstade på samma sätt som sina manliga 

kollegor 
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År 2000 förekom ett yttrande från en folkpartistisk kvinna. Detta skedde under en interpellation 

där hon ifrågasatte om det skulle bli en familjecentral i Ljungby.71  

 

Det kom flera yrkanden från kvinnor under år 2000. Kvinnor från socialdemokraterna föreslog 

att låta socialnämnden utarbeta och redovisa ett nytt avgiftssystem för medborgare.72 En av 

dessa kvinnor från socialdemokraterna yrkade också på att införa truckförarutbildning vid 

kommunens gymnasieskola.73 En kvinna från folkpartiet yrkade bifall för förslaget att införa 

en seminariedag om demokratin. 74 Samma kvinna föreslog införandet av sommaraktiviteter 

för högstadieungdomar.75 Ytterligare förslag från folkpartiets kvinnor var att subventionera 

resor mellan Ljungby och Växjö för studenter.76 En miljöpartist föreslog att kommunen skulle 

ta fram en ny policy för kommunens miljöarbete.77 Samma kvinna yrkade på att ålägga 

ansvariga för måltidsverksamhet att så långt som tillgången tillåter, använda ekologiskt 

producerade ägg i matlagningen,78 En kvinna från centerpartiet föreslog att tomter i Lidhult 

skulle göras mer attraktiva för bosättning.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
71 Protokoll Ljungby kommunfullmäktige §15 00.02.24 
72 Protokoll Ljungby kommunfullmäktige §5 00.01.27 
73 Protokoll Ljungby kommunfullmäktige 00.03.23 §40 
74 Protokoll Ljungby kommunfullmäktige 00.01.27 §6 
75 Protokoll Ljungby kommunfullmäktige 00.02.24 §20 
76 Protokoll Ljungby kommunfullmäktige 00.05.25 §65 
77 Protokoll Ljungby kommunfullmäktige 00.01.27 §13 
78 Protokoll Ljungby kommunfullmäktige 00.03.23 §38 
79 Protokoll Ljungby kommunfullmäktige 00-08.24 §104 
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Tabell 30. Voteringar i Ljungby kommunfullmäktige 2000 

§ Datum Vad handlade voteringen om? Hur röstade 

kvinnorna?  

Hur röstade kvinnorna i relation till 

övriga partimedlemmar?   

75 00.05.25 Gemensam färdtjänst och taxa för 

kommunerna Växjö, Alvesta, 

Ljungby, Uppvid inge och 

Tingsryd.  

Mp: 1 ja 

S: 6 ja 

C: 4 ja 

Fp: 1 ja 

M: 3 nej 

Kd: 1 nej 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

87 00.06.15 Ny investeringsplan  Mp: 1 ja 

S: 6 a 

C: 4 ja 

Fp: 1 ja 

M: 3 ja 

Kd: 1 nej 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

108 00.09.28 Avtal om leverans och mottagning 

av sorterat brännbart hushållsavfall 

Mp: 1 ja 

S: 6 ja 

C: 4 ja 

Fp: 1 ja 

M: 3 ja 

Kd: 1 nej 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

133 00.11.23 Tillsättande av arbetsgrupp som 

får i uppdrag att ta fram ett 

underlag för 

entreprenadupphandling 

Mp: 1 nej 

S: 6 nej 

C: 4 ja 

Fp: 1 ja 

M: 3 ja 

Kd: 1 ja 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

140 00.11.23 Flerårsbudget 2001–2003 Mp: 1 ja 

S: 6 ja 

C: 4 ja 

Fp: 1 nej 

M: 3 ja 

Kd: 1 ja 

Samtliga kvinnor följde partilinjen. 

Källa: A1:30 Ljungby kommun Kommunfullmäktige protokoll 2000 

  

Tabellen visar att kvinnorna, i samtliga fall under 2000, inte var överens om besluten och de 

följde samtliga partilinjen då kvinnorna röstade på samma sätt som sina manliga kollegor.   

6.3 Utveckling  

Nedan besvaras den tredje frågeställningen om hur kvinnorepresentationen och kvinnors 

påverkan på beslut har förändrats över tid. Delkapitlet kan också ses som en sammanställning 

av den empiriska undersökningens viktigaste resultat.  
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6.3.1 Representation  

Tabell 31. Den totala kvinnorepresentationens förändring över tid  

Mandatperiod Markaryd Ljungby 

1971–1973 9,3% 7,5% 

1979–1982 22,2% 17,7% 

1988–1991 19,5% 22,4% 

1998–2002 36,6% 29,8% 

Källor: A1C:1 Markaryds kommun Kommunfullmäktiges protokoll 1971 

A1C:9 Markaryds kommun Kommunfullmäktiges protokoll 1979 

A1C:18 Markaryds kommun Kommunfullmäktiges protokoll 1988   

A1C:28 Markaryds kommun Kommunfullmäktiges protokoll 1998 

A1C:1 Ljungby kommun Kommunfullmäktige protokoll 1971 

A1C:9 Ljungby kommun Kommunfullmäktige protokoll 1979 

A1C:18 Ljungby kommun Kommunfullmäktige protokoll 1988 

A1:28 Ljungby kommun Kommunfullmäktige protokoll 1998 

  

Diagrammet visar den totala andelen kvinnliga politiker i Markaryd och Ljungby kommun 

under hela undersökningsperioden. I Markaryds kommun låg kvinnorepresentationen på en 

stabil nivå från 1971 fram till slutet av 1970 talet då den kraftigt ökade med ca 12 

procentenheter. Till nästkommande undersökta mandatperiod skedde en minskning av 

kvinnors närvaro då 19,5% av politikerna var kvinnor mellan 1988–1991. Därefter har 

representationen ökat till 36,6% under mandatperioden 1998–2002.   

 

I Ljungby kommun har en liknande utveckling skett då kvinnorepresentationen började på 7,3 

% till att långsamt öka genom undersökningsperioden. Det inträffade dock inte en rejäl ökning 

av kvinnlig närvaro under mandatperioden 1979–1982 liksom i Markaryd. Som mest var 

kvinnorepresentationen på 28,6% under mandatperioden 1998–2002. Vidare har kvinnor varit 

något mer närvarande i Markaryds kommuns politiska organ än i Ljungby under hela 

undersökningsperioden förutom under mandatperioden 1988–1991. 

 

I början av undersökningsperioden fanns kvinnor närvarande som ledamöter i ett begränsat 

antal politiska organ i både Markaryd och Ljungby. I Markaryd fanns kvinnor i 5 politiska 

organ medan kvinnor fanns i något fler politiska organ i Ljungby, nämligen 7 stycken. Med 

tiden kom kvinnor att ta plats i fler nämnder och styrelser till att kvinnor fanns representerade 

i samtliga politiska organ i Markaryds kommun och alla utom 2 nämnder i Ljungby.    

 

Angående vilka partier som kvinnorna har representerat finns det två partier som sticker ut i 

både Markaryd och Ljungby. Dessa är socialdemokraterna och centerpartiet. Det var i dessa 
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partier som kvinnor började bli ledamöter i under 1970 talet i Markaryd. Dessutom har 

partierna under hela undersökningsperioden förutom de två sista mandatperioderna haft störst 

kvinnlig närvaro i Markaryd.   

 

Under hela undersökningsperioden har Socialdemokraterna och centerpartiet varit stora och 

dominerande partier i både Markaryds- och Ljungbys kommun. Därför verkar det finnas en 

korrelation mellan partistorlek och grad av kvinnorepresentation. Något annat som talar för en 

korrelation mellan partistorlek och kvinnorepresentation är att vänsterpartiet fick en kvinnlig 

ledamot först under mandatperioden 1988–1991 då partiet ökade i popularitet i Ljungby 

kommun. 

 

Även om det skett en del förändringar finns det också kontinuiteter. Den totala kvinnliga 

närvaron har alltid varit lägre än den totala manliga representationen. Kvinnorna har därmed 

under hela undersökningsperioden varit i minoritet. Dessutom har kvinnor under hela 

undersökningsperioden varit utestängda från att vara ledamöter i personalnämnden i Ljungby 

kommun En ytterligare kontinuitet är att kvinnlig närvaro har varit särskilt vanligt i sociala 

centralnämnden som sedan kom att kallas för socialnämnden i båda kommunerna.       

6.3.2 Påverkan på beslut  

I både Markaryds kommun och i Ljungby kommun har det inte varit särskilt vanligt att kvinnor 

påverkar politiska beslut genom att yttra sig om olika förslag. Det har endast förkommit vid ett 

fåtal tillfällen. I början av undersökningsperioden var det inte heller vanligt att kvinnor 

påverkade politiska beslut genom yrkanden. Detta var däremot något som gradvis förändrades 

i takt med att kvinnorepresentationen ökade och i slutet av undersökningsperioden var det 

vanligare att kvinnor sysslade med yrkanden i kommunfullmäktige.   

 

De yrkanden som kvinnor har gjort i Markaryds kommun och Ljungby kommun har behandlat 

flera politikområden men övervägande yrkanden handlar främst om socialpolitik eller 

utbildningspolitik. Detta är dessutom en kontinuitet över hela undersökningsperioden.   

 

I Markaryds- och Ljungbys kommuner har kvinnor i alla undersökta mandatperioder påverkat 

politiska beslut genom votering. Dessa voteringar har handlat om flera olika sorters 

politikerområden och det går inte att urskilja att kvinnor påverkat något politikområde särskilt 

mycket genom voteringar.  
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I både Markaryds kommun och i Ljungby kommun är det ovanligt att kvinnor bryter mot 

partilinjen, istället röstar de oftast på samma sätt som sina manliga partikollegor. Däremot var 

det i början av 1970 i Markaryds kommun vanligare att kvinnor bröt mot partilinjen och röstade 

mot sina manliga kollegor. När kvinnorna har gjort detta har sakfrågan oftast handlat om 

handlat om utbildningspolitik. 
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7. Analys 

I detta kapitel kommer studiens viktigaste resultat att analyseras utifrån genussystemteorin 

och teorin om närvarons politik samt tidigare forskning.  

7.1 Representation och dess utveckling över tid 

I båda kommunerna var kvinnorepresentationen låg på 1970 talet då den var mellan drygt 7% 

till 9% av den totala representationen. I Markaryds kommun har därför kvinnors närvaro sjunkit 

efter kommunsammanslagningen 1971.80 Detta talar mot Wides undersökning som visade att 

kvinnorepresentationen var hög under 1970 talet jämfört med tidigare årtionden.81 Däremot 

menar Wide att det kan finnas stora lokala variationer.82 Detta bekräftar min studie. En möjlig 

orsak till bristen på kvinnliga representanter under början på 1970 talet är att kvinnorna 

rationaliserades bort i och med att färre politiska mandat krävdes på grund av 

kommunsammanslagningen.    

 

Genom nästan hela undersökningsperioden har Ljungby haft en något högre andel närvarande 

kvinnor i sina politiska organ än Markaryd. Vidare har Wides forskning visat att variationer 

mellan kommunerna beror på strukturer, institutioner eller aktörer. På 1970 talet fram till 1990 

talet dominerade dock strukturella orsaker såsom huruvida kommunen har en traditionell eller 

moderniserad struktur.83 

 

Vid beaktande av variabler som befolkningstäthet och sysselsättning inom jordbruk och 

industri räknas både Ljungby och Markaryd som traditionella. Detta kan förklara att 

kvinnorepresentationen under 1970 talet var lägre i dessa kommuner än i de kommuner som 

Wide studerade. Däremot var befolkningstätheten under hela undersökningen högre i Markaryd 

jämfört med Ljungby. Därmed är Markaryds kommunstruktur något mer moderniserad vilket 

förklarar varför kvinnorepresentationen var något högre under i Markaryd. Utifrån detta kan 

generella slutsatser om kvinnorepresentationen i Sverige dras. Kommuner som har en liknande 

traditionell struktur som Ljungby och Markaryd har ett mindre antal kvinnor i kommunala 

politiska organ. Ju modernare kommunstruktur desto större kvinnorepresentation. Detta är en 

slutsats som även Wide drog och som stärks av denna studie.84    

                                                
80 Engqvist 2019:27 
81 Wide 2006:305 
82 Wide 2006:262 
83 Wide 2006:265 
84 Wide 2006:261  
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På 1990 talet kom socialdemokraternas varvade listor. En institution som har lett till ökad 

kvinnlig närvaro, enligt Wide.85 Detta synliggörs även i denna uppsats då fler ledamöter från 

socialdemokrater var kvinnor och kvinnorepresentationen ökade i båda kommunerna efter 

socialdemokraternas varvade listor.    

 

Wide har också visat på att aktörer som exempelvis politiska partier har en påverkan på 

kvinnors närvaro i kommunernas politiska organ.86 Wide menar på att både borgliga och 

socialdemokratiska partier har varit positiva för en hög kvinnlig närvaro fast i olika tider.87 I 

denna studie har centerpartiet och socialdemokraterna varit de partier som haft flest kvinnliga 

politiker. Men detta bör sättas i relation till båda partiernas popularitet i Markaryd och Ljungby. 

Uppsatsen visar på att det finns en korrelation mellan ett partis popularitet i val och grad av 

kvinnorepresenativitet. Ju större ett parti blir, desto fler kvinnor tar plats i partiet. Därför 

utvecklar denna studie Wides resonemang om hur politiska aktörer påverkar 

kvinnorepresentationen genom att påpeka vikten av att sätta politiska partier i en 

popularitetskontext. 

 

Ett förvånansvärt resultat är bristen på kvinnlig närvaro i ett parti som på senare tid profilerat 

sig som feministiskt, nämligen vänsterpartiet. Detta kan förstås genom att 

popularitetskontexten även påverkar kvinnorepresentationen i små partier. Vänsterpartiet har i 

de flesta undersökta mandatperioder varit ett relativt litet parti. När detta parti har ökat i 

popularitet har också antalet kvinnor ökat i partierna. När småpartier minskar i popularitet är 

det kvinnornas närvaro som minskar först innan manliga mandat tas bort. Detta visar på att det 

finns ett genussystem med en tydlig hierarki där mannen är normen i partipolitiken, enligt 

Hirdmans teori om genussystemet.88    

 

Denna teori menar också att det finns ett genuskontrakt som innebär att det finns föreställningar 

om vad som är manligt och vad som är kvinnligt samt att det finns en dikotomi som betyder att 

det kvinnliga och det manliga inte bör blandas. I Ljungbys kommun förekom politiska organ 

som kvinnor har varit utestängda från under hela undersökningsperioden. Vidare var det 

vanligare med hög kvinnorepresentation i politiska organ som exempelvis sociala 

                                                
85 Wide 2006:265 
86 Wide 2006:262 
87 Wide 2006:265 
88 Hirdman 1988:50 
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centralnämnden som senare kallades för socialnämnden. Detta pekar på att det under 

undersökningsperioden har funnits ett genuskontrakt med föreställningar om vad som är 

manliga respektive kvinnliga politiska organ.89  

7.2 Påverkan på beslut och dess utveckling över tid  

Denna studie har visat att kvinnor under hela undersökningsperioden främst har påverkat 

politiska beslut genom voteringar. Däremot verkar det finnas en norm om att politikerna bör 

följa partilinjen.  

 

Teorin om närvarons politik menar att olika samhällsgrupper som exempelvis män och kvinnor 

har olika politiska intressen och prioriteringar.90 Kritiker har dock hävdat att detta är felaktigt. 

Något som stärker kritikerna i denna studie är att de voteringar som kvinnor deltog i handlade 

om många olika sorters politikområden. Därutöver deltog inte kvinnor i fler voteringar om 

sakfrågor som tidigare forskning har visats vara av kvinnligt intresse.  

 

Däremot förekommer det ibland att kvinnor voterar på ett annat sätt än sina manliga kollegor. 

Vid sådana tillfällen där kvinnor haft stor påverkan på politiska beslut har sakfrågorna främst 

handlat om utbildningspolitik vilket även tidigare forskning har visats vara ett kvinnligt 

intresseområde. Vidare har kvinnor även påverkat politiska beslut genom yrkanden. Vid dessa 

tillfällen har kvinnor yrkat sig om frågor som förutom utbildningspolitik även rör det kvinnliga 

intresseområdet socialpolitik. Detta talar för att det behövs en närvaros politik för att kvinnors 

intressen och prioriteringar ska införlivas.91   

 

Uppsatsen har visat att kvinnor sällan yttrar sig om olika förslag i kommunfullmäktige under 

hela undersökningsperioden. Här finns det ett genuskontrakt som isärhåller män och kvinnor. 

Detta bygger på föreställningar om att män får yttra sig medan kvinnor bör vara tysta. Detta 

sätter mannen i en maktposition medan kvinnan får svårare att påverka politiska beslut.  

 

I början av undersökningsperioden gällde även detta genuskontrakt kvinnors yrkanden i 

kommunfullmäktige. Detta kom dock att förändras ju fler kvinnor som tog plats i det politiska 

                                                
89 Hirdman 1988:50 
90 Phillips 2000:50 
91 Celis 2006:87  
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rummet. Den ökade kvinnorepresentationen ledde till att fler kvinnor bröt mot genuskontraktet 

om att kvinnor inte bör syssla med yrkanden.  

 

Teorin om närvarons politik menar på att desto jämställdare närvaron är i politiska organ ju 

mer frågor som intresserar kvinnor diskuteras.92 Även denna teori stärks av uppsatsen då ökad 

kvinnorepresentation ledde till att mer kvinnliga röster hördes och därmed bör kvinnors 

intresseområden komma på den politiska agendan. På så sätt krävdes det en mer jämställd 

representation för att kvinnor skulle kunna få reell påverkan på politiska beslut. En liten grupp 

kvinnor bland en stor grupp av män kunde inte göra sina röster hörda och därmed påverka 

politiska beslut.  

 

Vidare var kvinnorepresentationen under hela undersökningsperioden, alltså fram till 

millennieskiftet, fortfarande för låg för att kvinnor skulle bryta mot genuskontraktet om att 

yttra sig i kommunfullmäktige om sina åsikter. I den sista undersökta mandatperioden låg 

kvinnorepresentationen i båda kommunerna runt ungefär 30%. Detta är långt från jämställt och 

det är tänkbart att en ökad kvinnlig närvaro leder till att fler kvinnor vågar bryta mot 

genuskontraktet och yttra sig i kommunfullmäktige.  

 

Resultatet av voteringar är starkt sammankopplat med de folkvalda partiernas åsikter, den så 

kallade idéernas politik. Därför är yrkanden och yttranden de enda sätten för marginaliserade 

grupper som exempelvis kvinnor att få sina intressen och prioriteringar på den politiska 

dagordningen. En liten grupp kvinnor bland en stor grupp av män kan endast göra marginell 

skillnad genom voteringar. Det krävs en mer jämställd representation för att kvinnor ska ta 

plats genom yrkanden och yttranden i kommunfullmäktige. Uppsatsen visar liksom teorin om 

närvarons politik att en idéernas politik inte är tillräckligt för att uppnå folkviljan. En fortsatt 

ojämlik närvaro genom idéernas politik leder till att frågor som kvinnor intresserar sig för och 

prioriterar marginaliseras. Därav är bristande kvinnorepresentation ett problem för en 

välfungerande demokrati.     

7.3 Vidare forskning  

Det finns flera frågeställningar kring studier om kvinnorepresentation som fortfarande är 

outforskade. En framtida undersökning skulle, liksom denna studie, kunna bidra till 

                                                
92 Phillips 2000:193 
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kartläggningen av den kommunala kvinnorepresentationen. Vidare kan det vara av intresse att 

undersöka kvinnorepresentationen längre fram i tiden för att se om eventuell höjd kvinnlig 

närvaro har lett till att kvinnor yttrar sig mer i kommunfullmäktige. Därutöver skulle det vara 

intressant att pröva uppsatsens slutsats om popularitetskontexten i ett annat bredare 

källmaterial.  
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8. Didaktisk reflektion  

Ett syfte med historieundervisningen i gymnasiet och grundskolan är att eleverna ska få 

utveckla sin historiska referensram för att få ökad förståelse för frågor som påverkar dem idag 

och som kan komma att få påverkan på framtiden.93 Något som påverkar dagens elever är 

demokratiseringen under 1900 talet som är ett centralt innehåll i gymnasiets grundkurser 

historia 1a1 och historia 1b samt i det centrala innehållet för historia i grundskolans årskurs 7–

9. Som tidigare nämnt är frågor som exempelvis rör kvinnorepresentation och kvotering något 

som diskuteras i den allmänna debatten. Därför är detta något som påverkar eleverna idag och 

som de därmed bör få en historisk referensram kring. Uppsatsens är därför relevant för 

undervisning i historia.        

 

Då uppsatsen visar att männen alltid har varit i majoritet och kvinnorepresentationen inte varit 

högre än drygt 36 % skulle uppsatsen kunna användas för att diskutera och problematisera hur 

demokratiskt vårt samhälle är idag. Ett sådant arbetsområde skulle med fördel kunna inledas 

med att låta eleverna gissa hur hög kvinnorepresentationen var 1971 och 2000 eftersom 

eleverna förmodligen skulle uppskatta detta.  

 

Ett ytterligare syfte med historieundervisningen är att eleverna ska utveckla sina förmågor så 

de kan använda historisk metod. I detta ingår exempelvis källanvändning och källkritik.94 För 

att eleverna ska få träna på detta skulle de kunna använda sig av uppsatsens källmaterial, det 

vill säga, protokoll från kommunfullmäktige.  

 

Dessutom kan uppsatsen med fördel användas som ett lokalt exempel på en fördjupning av 

demokratiseringen vid undervisning på skolor i Markaryds- och Ljungbys kommuner med 

omnejd. Då blandas undervisning om den stora historien med den lilla och därigenom fördjupas 

elevernas historiemedvetenhet.95 Detta är det viktigaste syftet med historieundervisning i både 

gymnasiet och grundskolan.96     

 

                                                
93 Lgy11 2011:66 och Lgr11 2011:205 
94 ibid 
95 Berntsson 2012:170 
96 Lgy11 2011:66 och Lgr11 2011:205 
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Dessutom ingår ofta handledarskap i gymnasiearbetet i en lärartjänst på gymnasiet. En liknande 

studie skulle exempelvis kunna göras av gymnasieelever på samhällsprogrammet. Då skulle 

eleverna kunna testa uppsatsens resultat om popularitetskontexten i ett snävare källmaterial.    
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