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Förord 

 
Jag vill tacka alla kvinnliga politiker både i Sverige och i Filippinerna som ställt upp och 
deltagit i denna studie. Det har verkligen varit intressant och lärorikt att ta del av era 
erfarenheter och den världsbild ni förmedlat. Utan er medverkan i intervjuer och samtal hade 
inte denna uppsats blivit av. 
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Abstract 

 
In the year of 2007, Sweden was the most equal country in the world, and the Philippines was 

ranked as number six of 128 countries, by the organization World Economic Forum. This 

thesis is a study of female politicians and power in Sweden and in the Philippines. Do the 

female politicians perceive that they have just as much power as the males have? I have 

interviewed 18 female politicians in a small city in Sweden, and 12 female politicians in the 

local and provincial politic in the Philippines. Are there some differences between being a 

female politician in these two countries? Yes, there are lots of differences. The men and 

women work together in the politic in the Philippines under the same condition.  In Sweden 

the female work on males rules. This creates problems to get equality, and to share the power 

between men and women. s 
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1. Inledning  

 

Enligt intresseorganisationen World Economic Forum, var Sverige år 2007, för tredje året i 

rad, det land som är mest jämställt i världen. WEF har mätt jämställdheten i 128 olika länder, 

inom de fyra olika katergorier; politik, utbildning, ekonomi och hälsa. Filippinerna är Asiens 

mest jämställda land, och enligt WEFs jämställdhetsrankning 2007, kommer de på sjätte plats 

av världens 

 länder.1 Trots detta goda betyg för jämställdheten i Sverige, känner kvinnliga politiker sig 

både motarbetade och osynliggjorda. Även kränkningar i varierande grad hör till 

vanligheterna för kvinnliga politiker.2 Kvinnor i den politiska sfären både osynliggörs och 

motarbetas av de manliga politikerna. Göteborgsposten har undersökt detta fenomen i två 

enkätundersökningar, som redovisades i Göteborgsposten den 4 november 2004, samt den 20 

juli 2008. Kvinnliga politiker blir osunt sexistiskt behandlade på grund av sitt kön och utsatta 

för könskränkande jargong av andra politiker, men det händer även att de blir utsatta för detta 

av tjänstemän och väljare.3 De osynliggörs och tas inte på allvar då de lägger förslag som inte 

är förankrade hos de manliga kollegerna.4 Det är inte ovanligt att kvinnor som grupp blir ett 

hot för den rådande maktordningen.5 Vad innebär detta för demokratin och jämställdheten? 

Skiljer sig kvinnors politiska roll, oberoende om kvinnor är politiskt aktiva i Sverige, eller i 

Filippinerna? Med denna uppsats vill jag titta på den rådande maktordningen och 

jämställdheten i svensk och filippinsk kommunpolitik. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Under december 2006 och januari 2007, skrev jag b-uppsats i statsvetenskap. I uppsatsen 

undersökte hur kvinnliga kommunpolitiker uppfattar sin politiska roll i en mansdominerad 

värld, som jag anser att den svenska kommunpolitiken är. Jag tittade även på om det generellt 

är så att kvinnor utesluts på olika sätt från den reella makten. Undersökningen visade att en 

övervägande del av de kvinnliga politikerna uppfattar sig ha mindre makt än sina manliga 

kollegor. Kvinnliga politiker arbetar ofta med de mer mjuka frågorna inom kommunen t.ex. 

barnomsorg och äldreomsorg, medan det finns en klar mansdominans i de mer tyngre 

                                                 
1 Nyhetskanalen.se 
2 Göteborgsposten 2008-07-20 och Göteborgsposten 2004-11-04 
3 Göteborgsposten 2004-11-04 
4 Göteborgsposten 2008-07-20  
5 Eduards Maud (2002) sidan 76 
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frågorna, t.ex. tekniska och ekonomiska frågorna. Männen sitter även på de tyngre 

maktposterna, såsom ordförandeposter i nämnder och styrelser, bolagsordförandeposter och 

kommunalrådsposter. De kvinnliga politikerna uppfattar att det finns ett väl utbrett 

maktmissbruk, utfört av de manliga kollegorna. Kvinnor får sällan ta del av den reella 

makten. De flesta intervjuade hade varit med om någon form av osynliggörande i den 

politiska sfären. Detta kunde bl.a. vara att män inte lyssnar när kvinnor talar. I vissa fall talade 

manliga politiker med varandra istället för att lyssna, men det hände även att manliga politiker 

lämnade möteslokalen. Kvinnorna beskrev även att de fått elaka blickar under något 

anförande, och det har även hänt att de blivit bortviftade av kommunens ålderman under 

kommunfullmäktige. Det är även vanligt att män förlöjligar, hånar, skrattar eller benämner 

kvinnliga ledamöterna vid olika förnedrande liknelser. Enligt de intervjuade kvinnorna 

påverkar detta dem mycket, då självkänslan får sig en rejäl törn. Samtidigt får kvinnorna inte 

jobba i tvärpolitiska kvinnogrupper, då reagerar männen väldigt negativt. Vid de få tillfällen 

kvinnorna gjort detta, kände några kvinnor sig hotade av vissa manliga politiker. Männen i sin 

tur beskrev deras kvinnogrupper som något väldigt odemokratiskt. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är; dels att beskriva hur kvinnor från två länder uppfattar sin roll 

som kvinnliga politiker och vilken makt de har som folkvalda förtroendevald. De kvinnliga 

politikerna, både i Sverige och i Filippinerna, är representerade med ca 37 procent i den 

folkvalda styrelse eller kommunfullmäktige de sitter i. Denna uppsats har även ett annat syfte, 

nämligen att analysera om det finns ett manligt maktbeteende och en generell mekanism att 

utesluta kvinnor från den reella makten. I uppsatsen jämför jag kvinnliga politiker från två 

skilda geografiska platser i två olika världsdelar. I det ena landet, Sverige har vi haft en 

demokrati i snart 100 år, medan Filippinerna är en ung, drygt 20 årig demokrati. Det finns 

även andra stora skillnader som kultur, geografi och att Filippinerna räknas som ett 

utvecklingsland.  

 

Frågor: 

 

- Uppfattar kvinnliga politiker, oberoende om man är politiker i Sverige eller 

Filippinerna, sin roll som politiker och makt på samma sätt? 
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- Finns det ett liknande maktbeteende mot kvinnliga politiker i Filippinerna som de 

kvinnliga svenska politikerna blir utsatta för? 

 

- Finns det en generell mekanism att utesluta kvinnor från den reella makten? 

 

 

 

1.3 Avgränsning 

 

I denna undersökning har jag valt att intervjua alla kvinnor från ett kommunfullmäktige i en 

medelstor stad, och alla kvinnor i fyra medelstora städer/byars politiska styrelse i 

Filippinerna. Intervjuerna har varit frivilliga och alla tillfrågade har ställt upp för att bli 

intervjuade. Då ett flertal av de svenska politikerna hade krav att få vara anonyma, har jag valt 

att ingen ska nämnas vid namn, eller nämna vilka orter jag genomfört intervjuerna i. Jag har 

valt att endast intervjua kvinnor, men om jag valt att även ta med mäns åsikter hade uppsatsen 

blivit av ett helt annat slag. Dock var det kvinnliga politiker som minoritet och deras åsikter, 

känslor och världsbild, jag ville undersöka. 
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2. Metod 
 

Som nämns ovan, ämnar denna studie beskriva och jämföra kvinnliga politikers uppfattning 

av makt, och titta på hur de uppfattar sin roll som politiker. Uppsatsens syfte är även att 

analysera om det finns en generell mekanism att utesluta kvinnor från makten, samt titta om 

det förekommer liknande kränkningar mot kvinnliga politiker i Filippinerna, som det finns 

mot kvinnliga politiker i Sverige. För att kunna besvara dessa frågor har jag använt mig av en 

intervjustudie.   Intervjuerna har en mellanform av samtalsintervju och frågeundersökning. 

Detta medför att jag kan ställa följdfrågor, och intervjun blir mer lik en dialog.6 

 

2.1 Intervjustudie 

 

Med kvalitativa intervjuer är det mer vanligt att man är mindre ostrukturerad. Forskningen är 

också mer inriktad på det generella, stor vikt läggs vid intervjupersonens egna synsätt och 

uppfattningar. Det är intervjupersonens ståndpunkt som är viktig.7 Det är också vanligt att 

man under kvalitativa intervjuer låter intervjun röra sig i olika riktningar. Detta ger en 

möjlighet att via intervjun få en uppfattning av vad som upplevs som viktigt och relevant av 

respondenten. I denna form av intervju finns det då möjlighet att avvika från frågeschemat 

samt att ställa följdfrågor.8 Svaren blir även mer fylliga och detaljerade än vid kvantitativa 

intervjuer, där det finns ett större behov av mer standardisering.9 

 

Inom kvalitativa intervjuer finns dock ett stort antal sätt att välja hur forskaren ska kunna 

genomföra en intervju.10 

 

För att hitta rätt typ av verktyg till intervjutillfällena, väljer jag att använda mig av semi-

strukturerad intervju. Det finns ett frågeschema att utgå ifrån, men där frågeföljden ej behöver 

följas. Vid denna typ av intervju finns också möjlighet att ställa uppföljningsfrågor och 

därmed blir intervjuprocessen mer flexibel.11 

                                                 
6 Esaiasson Peter m.fl. (2007)sid 259 
7 Bryman Allan (2001) sid 300 
8 Bryman Allan (2001) sid 300 
9 Bryman Allan (2001) sid 300  
10 Bryman Allan (2001) sid 301  
 
11 Bryman Allan (2001) sid 127 
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Studien är baserad på 12 intervjuer med filippinska kvinnliga politiker på lokal och province 

nivå. Jag har kontaktade kvinnorna via telefon berättat om min uppsats, samt berättade att 

undersökningen kommer att vara en komparativ studie av kvinnor i politiken i Filippinerna 

och i Sverige. Kvinnorna fick därefter välja tid och plats för intervjusituationen. Dessa platser 

varierade mellan kommunkontor, restauranger och i den bostad jag hyrde under vistelsen i 

Filippinerna. På grund av de tyfoner som härjade under maj månad 2007 i Filippinerna, 

omöjliggjordes resor med båt och flyg. Därför gjordes vissa intervjuer istället per telefon. 

Intervjuerna genomfördes mellan april och maj 2007. Varje intervju höll på mellan 60-100 

minuter, och genomfördes på engelska. 

 

Intervjuerna med de 18 svenska kommunpolitikerna genomfördes under december 2006 och 

januari 2007. Jag ringde upp alla tilltänkta intervjupersoner och berättade om den studie jag 

ämnade göra i min b-uppsats. Jag fortsatte sen att berätta att studien skulle jämföras med 

kvinnliga lokalpolitiker i Filippinerna. Därefter beslutade vi om tid för telefonintervju. 

Intervjuerna höll på mellan 60-90 minuter.  

 

2.2 Intervjuanalys 

 

När de 12 filippinska intervjuerna var färdiga, sammanställdes dessa och jämfördes med de 

tidigare 18 intervjuerna jag gjort med kvinnliga politiker i ett svenskt kommunfullmäktige. 

 

För att skapa mening i det insamlade materialet jag fått via de intervjuer jag gjort och för att 

välja den mest lämpliga metoden utifrån mitt syfte och ämne, valde jag att använda mig av ad 

hoc metoden. Här använde jag mig av olika angreppssätt och växlar mellan olika tekniker.  

 

2.2.1 Att skapa mening genom ad hoc metoden 

 

I denna metod används inte någon standardmetod för analys av intervjuerna. Istället växlar 

analysen mellan olika tekniker. Analysen börjar med att forskaren läser igenom hela 

intervjumaterialet för att få en allmän överblick av detta. Forskaren fortsätter med att titta på 

vissa bitar av intervjuerna och kan sen fortsätta med att göra vissa kvantifieringar. Dessa 

kvantifieringar kan t.ex. vara att räkna yttranden som tyder på något fenomen eller att göra en 

särskild tolkning över ett speciellt yttrande. Det kan även innebära att göra om delar av 

intervjun till en sammanhängande berättelse eller att visualisera resultatet i ett flödesdiagram. 
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Detta sätt att analysera intervjuerna kan ge en struktur och det blir lättare att finna förbindelser 

som får betydelse för forskningsprojektet.12 

 

Ad hoc metoden passade särskilt bra då jag valde att använda mig av semistrukturerad 

kvalitativ intervju, med öppna intervjufrågor och möjlighet att ställa följdfrågor. 

 

Efter varje intervju lyssnade jag igenom den intervjuinspelning jag gjort. Detta är av stor vikt 

för att få en helhetsbild av intervjun och se om de intervjuade har svarat på de frågor jag ställt. 

Jag fann att alla intervjusvaren var mycket utförliga och inga kompletteringar behövde göras. 

Då alla intervjuerna var färdiga fortsatte jag att gå igenom fråga för fråga i inspelningarna. 

Detta gav i ett inledande skeende en bra överblick av de olika frågor jag använt mig av i 

intervjuerna. Därefter sammanställde jag svaren från varje fråga och de följdfrågor jag ställt. 

De citat som var mest representativa sammanställdes för att presenteras i resultatavsnittet. I 

varje fråga gjorde jag djupare tolkningar, som angav olika attityder. Det blev på detta sätt lätt 

att urskilja mönster och fenomen i frågesammanfattningarna. Dessa mönster och fenomen 

sammanfattade jag i slutet av varje fråga. Slutligen redovisade jag resultatet under respektive 

fråga.  

 

2.3 Urval 

 

Urvalet av respondenter är gjorda enligt fölajande kriterier: 

 

De svenska respondenterna utsågs i en kommun som inte kommer upp till den genomsnittliga 

procentenheten av svensk politisk kvinnorepresentation, i landets kommunfullmäktige. Den 

genomsnittliga kommunen har en kvinnorepresentation med 42 procent kvinnor.13 

Kommunfullmäktige i den aktuella intervjukommunen har 18 kvinnliga ledamöter och 

männen är representerade med 31 ledamöter. De kvinnliga politikerna utgör 37 procent av 

kommunfullmäktigeledamöterna. 

 

I Filippinerna finns inte den svenska formen av kommunfullmäktige, utan varje stad och by 

har en folkvald styrelse. De kvinnliga politiker jag intervjuat i Filippinerna, är utvalda i fyra 

                                                 
12 Kvale Steinar (1997) sid 170-185 
13 Sveriges kommuner och landsting 
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olika städer eller byar, där den kvinnliga representationen i deras styrelser uppnår ca 37 

procent.  
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3. Teori 

 

Som teori för denna uppsats har jag att använt mig av Steven Lukes principer för en 

maktmodell samt Berit Ås teori om härskarteknik.  

 

3.1 Makt 

 

Begreppet makt har en stor bredd hur det ska uppfattas och definieras, beroende på vem som 

diskuterar eller analyserar begreppet. Diskusionen pågår inom olika vetenskapliga skolor. 

Denna uppsats kommer att använda sig av en analys av makt – sociologen Steven Lukes som 

är författare till boken; Power a radical view. 

 

Steven Lukes tre maktperspektiv 

I boken ”Power a radical view” i andra utgåvan från år 2005, fastställer Steven Lukes 

principer av en maktmodell. Modellen beskrivs av Lukes som maktens tre ansikten eller 

dimensioner. En redogörelse av de tre maktdimensionerna följer nu nedan. 

 

Första maktdimensionen – makten över beslutet 

 

Makt beskrivs enligt Robert Dahl påföljande sätt: Makt är när A har makt över B och via sin 

makt kan få B att göra något som denne inte i annat fall skulle ha gjort. 

I den första maktdimensionen ligger fokus på beteende, man studerar det konkreta och 

observerbara beteendet. Det empiriska ska vara starkt bevisbart. Makt påvisas genom att olika 

aktörers handlande undersöks och det förutsätts att det finns en konflikt i grunden. Detta 

analyseras utifrån faktiska och formella beslut.14 

 

Andra maktdimensionen- makten över dagordningen 

I Lukes andra dimension av makt undersöks de så kallade ickebesluten. Att medvetet besluta 

att inte fatta beslut, eller utföra handlingar, kan tjäna till att begränsa antalet beslutsalternativ 

och frågor. På detta sätt håller man ett maktgrepp, då endast de säkra frågorna kommer upp på 

dagordningen. Det finns även här i den andra dimensionen, en intressekonflikt mellan de som 

                                                 
 
 
14 Lukes Steven (2005) sidan 16-19 
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som har möjlighet att sätta dagordningen, och därmed har tillgång till beslutsfattandet och de 

som lämnas utanför. I och med detta gynnas vissa grupper framför andra, då vissa frågor helt 

kan sorteras ut från den reella beslutsprocessen. I både första och andra maktdimensionen ser 

vi ett medvetet handlande från aktörernas sida, samt fokus på konflikten.15 

 

Tredje maktdimensionen- makten över tanken 

Steven Lukes lägger i den tredje maktdimensionen, det sista perspektivet för för att skapa en 

helhetsbild av begreppet makt. 

Den sista dimensionen ses som den, av Lukes tre dimensioner, som är den mest kraftfulla att 

använda vid maktutövning. I denna dimension, handlar det om att aktören, via makt över 

tanken, hindrar latenta konflikter från att bli faktiska. Den starka aktörens intresse är att både 

hindra att den svage ser konflikten och att själv som stark aktör förneka konflikt. Makt över 

tanken, innebär att man även erkänner strukturella maktförhållanden. Det finns grupper i 

samhället som ständigt utövar makt över andra grupper. Grupper förnekar att det finns 

konflikter mellan grupperna. Detta sker antingen medvetet eller omedvetet. Ofta utövas denna 

form av makt via auktoritet och manipulation. Den som manipulerar använder sig av ett så 

kallat ”falskt manipulerat medvetande”. Individen eller gruppen som blir manipulerad och 

dominerad ser bara ett alternativ och har inte pga manipulation möjlighet att se andra 

alternativ. Det enda manipulerade alternativet ses ofta också som det enda rätta och det helt 

naturliga. Och det anses även som helt oföränderligt. Via manipulation ses detta som ett 

fördelaktigt tillstånd.16   

 

3.2 Berit Ås teori om maktens språk 

 

Socialpsykologiprofessor Berit Ås har identifierat fem olika typer av härskarteknik, detta för 

att göra det möjligt för kvinnor, men även andra, att förstå varför kvinnor ofta har problem i 

samtal eller debatt med män. Detta får den effekt att män inte lyssnar på dem, de förbises och 

ignoreras av män. Med härskarteknik menas att en grupp som anser sig överordnad andra 

grupper i samhället använder sig av retoriska och sociala manipulationer för att behålla 

makten över den grupp de anser svagare, än den egna dominerande gruppen.17 Berit Ås menar 

att dessa fem härskartekniker används inte bara mot kvinnor utan även mot andra grupper i 

                                                 
15 Lukes Steven (2005) sidan 20-25 
16 Lukes Steven (2005) sidan 25-29 
17 Svenska Wikipedia 
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samhället som anses vara undertryckta och svaga. Gentemot kvinnor använs de i speciella 

kombinationer och situationer. Detta beroende av mansamhällets syn på kvinnan som en 

ägodel eller ett objekt.18  

 

De fem härskarteknikerna 

 

     1. Osynliggörande  

     2. Förlöjligande 

     3. Undanhållande av information  

     4. Dubbelbestraffning  

     5. Påförande av skuld och skam 

 

Att göras osynlig 

Kvinnliga politiker blir oftare förbisedda än de manliga politikerna i samma position. Om 

man jämför kvinnor och män i den politiska sfären, kan vi se att män både blir mer avbildade 

och refererade, än vad kvinnor blir. När kvinnliga politiker, men även kvinnliga experter, tar 

upp olika frågor och ämnen, och speciellt de frågor som är mer traditionellt manliga, händer 

det ofta att kvinnor får kommentarer om sitt utseende eller sex appeal istället för en kommetar 

om den fråga kvinnan tagit upp för diskussion. Men det händer även att de inte får någon 

reaktion alls av männen, utan blir helt osynliggjorda istället 19 Kvinnor kan vara osynliga som 

politiker för de manliga politikerna, men ändå är män uppmärksamma på kvinnors kropp och 

utseende. Kvinnan ses ofta mer som ett objekt än en jämlike20 

 

Förlöjligande 

Det finns en lång tradition med  djup kulturell förankring att likna män och kvinnor vid djur. 

På ena sidan finns de dumma och hjälplösa djuren och på den andra sidan finns de starka, 

ilskna samt kloka djuren. Kvinnor benämns i högre grad än männen vid negativa synonymer 

som ofta är kvinnoförtryckande.21 

Kvinnliga politiker benämns ofta som suggor eller gäss. Detta associeras då till ”att böka i 

smuts och dynga” och ”tomt skvaller”. Detta kan absolut ses som avsiktliga associationer.22  

                                                 
18 Forskningsrådet.no 
19 Ås Berit Handbok i frigörelse sid 37 
20 Ås Berit Handbok i frigörelse sid 38 
21 Ås Berit Handbok i frigörelse sid 45 
22 Ås Berit Handbok i frigörelse sid 44 
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Undanhållande av information 

Med kunskap, information och fakta ökar möjligheterna till makt.23 

I långa tider och inom många områden har alltid kvinnor blivit undanhållna information.24 

Män vänder sig som en självklarhet till andra män i det politiska livet men även inom andra 

områden där beslut ska tas. Kvinnor hålls utanför genom att inte få ta del av direkt 

information.25 

 

Dubbelbestraffning 

Omgivningen bestraffar kvinnor både för det de gör och för det de inte gör. Kvinnorna blir 

här dubbelt bestraffade.26 Det finns flera olika varianter av ”dubbel bestraffning” och den har 

ett uttryckssätt som är svår att genomskåda. Den har stark förankring i fördomar då det fattas 

en inre logik. Enligt Berit Ås är denna härskarteknik den som är svårast att förstå, därför 

också den som är viktigast att avslöja.27 

 

På förande av skuld och skam 

Denna härskarteknik används ofta genom förlöjligande och dubbelbestrffning. En kvinna får 

ofta veta att hon inte duger eller att hon gör och tänker fel. Ändå är ofta anledningen istället, 

att hon tänker annorlunda än de manliga kollegorna. Hon vill bryta med gamla mönster och 

vara en förnyare. En annan anledning kan vara att kvinnor inte har samma tillgång till 

information som männen i den politiska sfären har.28 Man kan även se att förlöjligande och 

undanhållande av information smälter ihop i denna sista härskarteknik.29 Genom att kvinnor i 

vardagen osynliggörs och förlöjligas, är det vanligt att de både av sig själva och av andra, tar 

på sig skuld och skam.30 

 

 

 

 

 
                                                 
23 umea.se 
24Ås BeritHandbok (1982)  sid 49  
25 Forskningsrådet.no 
26 Forskningsrådet.no 
27Ås Berit (1982) sid 54  
28 Forskningsrådet.no 
29 Ås Berit (1982) sid 54  
30 Umeå.se 
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4. Empiri 

 

I detta kapitel börjar jag med att redovisa två artiklar från Göteborgsposten som rör två 

enkätundersökningar gjorda dels bland kvinnliga kommunstyrelse ordföranden i Sverige 2004 

och en undersökning gjord bland kvinnliga kommunstyrelseledamöter i Göteborg och dess 

kranskommuner 2007. Därefter redovisar jag ”Kvinnobrevet” – om ett tvärpolitiskt samarbete 

på Gotland. Detta är en redogörelse från ett kapitel från Maud Eduards bok ”En förbjuden 

handling.” Empirin fortsätter med mina två intervjuundersökningar med kvinnliga politiker i 

Sverige och i Filippinerna. Empiridelen avslutas med en kort reflektion över ett styrelsemöte 

jag satt med  i Kalibo,  i Filippinerna. 

 

 

4.1 Kvinnliga politiker i enkätundersökning 

 

Göteborgsposten gjorde år 2004 en enkätundersökning hur kvinnor behandlas av män i den 

svenska kommunpolitiken. I Sverige fanns det vid detta tillfälle 64 kvinnliga ordförande i 

landets 290 kommuner. Av dessa 64 kvinnor var det 60 som besvarade undersökningen. 

Enkäten redovisades i en artikel den 4 novenber 2004.31 

 

Enligt enkäten ansåg mer än 50 procent av de tillfrågade kvinnorna sig vara sämre behandlade 

i den politiska sfären just för att de är kvinnor. Detta kunde ske t.ex. via ett nedlåtande 

bemötande, och osynliggörande på möten av de manliga politikerna. Mer än 33 procent av 

kvinnorna berättade att de upplevt en osunt sexistiskt och könskränkande jargong inom 

kommunpolitiken. Denna jargong används inte bara av de manliga politikerna utan även av 

tjänstemän och väljare.32 

 

Den 20 juli 2007 redovisade Göteborgsposten åter en undersökning med  kvinnliga politiker. 

Vid detta tillfälle undersöktes, även denna gång via enkät, alla kvinnliga 

kommunstyrelseledamöter i Göteborg med kranskommuner. Av de 50 tillfrågade kvinnorna 

svarade 35 på Göteborgspostens enkät. Av dessa svarade 60 procent att de motarbetas pga. sitt 

kön. Detta sker genom osynliggörande, men det händer även att kvinnor blir bemötta på ett 
                                                 
31 Göteborgsposten 2004-11-04 
32 Göteborgsposten 2004-11-04 
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nedlåtande sätt av de manliga politikerna. Enkäten visade även att kvinnorna hade problem att 

få igenom olika frågor och förslag. De togs inte på allvar om de inte tidigare hade förankrat 

frågorna och förslagen hos de manliga politikerna. Av de tillfrågade var det 11 procent av 

kvinnorna som blivit utsatta för sexuella trakasserier och 63 procent hade sett andra kvinnor 

bli det.33 

 

4.2 Maud Eduards ”kvinnobrevet”- om ett tvärpolitiskt samarbete på Gotland 

 

När riksdagskvinnorna hösten 1992 träffades i Globen för ett tvärpolitiskt konvent beslutade 

kvinnorna från samtliga partier på Gotland, att medverka i ett eget konvent på ön. Temat för 

de gotlänska kvinnorna var ” Hur tar vi makt på Gotland?” Syftet med detta konvent var att 

diskutera hur de skulle få till en mer jämn maktfördelming mellan könen. En av idéerna var 

att starta ett arbete över partigränserna och enas om vissa frågor för detta. Några månader 

senare skrev denna kvinnogrupp ett gemesamt brev till projektgruppen för lasarettets 

förnyelse. Brevet innehöll krav på en ren kvinnoavdelning för gyn och bröstpatienter. 

Ytterligare brev följde till kommunstyrelsen där kvinnogruppen krävde att styrelsen 

omedelbart skulle förbättra den psykosociala arbetsmiljön vid lasarettet i Visby. Stor irritation 

uppstod bland de manliga politikerna över dessa ”kvinnobrev”, utan någon som helst 

demokratisk förankring. Så brevet lades till handlingarna utan åtgärd. Flera av kvinnorna blev 

hårt åtsatta av de manliga ledamöterna både på interna möten och via massmedia. Vissa ansåg 

att det var väldigt fult gjort av kvinnorna att samarbeta utan männens medverkan. Tonen i 

debatten blev allt hårdare. Kvinnorna var upprörda över att det inte ansågs politiskt korrekt att 

träffas över partigränserna, och att männen gjorde ansats att stoppa detta. De uppfattade att 

männen såg dem som ett hot mot den rådande maktordningen. Men det var just den rådande 

maktordningen de kvinnliga politikerna ville få till stånd en förändring i. Men vad var det då 

som skrämde dessa manliga politiker? De politiskt aktiva kvinnorna bildade en allians för att 

försöka få en självklar plats i maktens centrum. Det var inte uppmaningen att förbättra den 

psykosociala miljön på lasarettet i sig, som sågs som ett problem av männen, (då detta gjordes 

senare på förslag av två manliga konsulter) utan hotet var att kvinnorna bildade ett nätverk 

och skapade ett gemensamt dokument. Enligt männen behövde kvinnorna underordna sig de 

demokratiska spelreglerna som systemet krävde, för att demokratin skulle fungera. När 

kvinnorna gick utanför systemet och bildade en gemensam grupp blev de ett hot mot den 

                                                 
33 Göteborgsposten 2007-07-20 



14 
 

rådande maktordning som männen ansåg var den enda rätta. Så småningom orkade inte 

kvinnorna stå emot männen och nätverketer löstes upp. Därmed ser vi att kvinnornas försök 

att få mer makt misslyckades .34  

 

4.3 Intervjuer med kvinnliga politiker i en kommun i Småland 

 

I min b-uppsats ” Halva makten till kvinnorna? – Kvinnliga politikers attityder till makt” 

gjorde jag intervjuer med alla kvinnor i ett kommunfullmäktige i Småland. Bland annat 

undersökte jag hur kvinnor blir betraktade i politiken.  Jag ville ha svar på om de blivit utsatta 

för kränkande behandling och osynliggjorda av sina manliga kollegor. Men jag ville också 

veta vem de ansåg ha den reella makten. I kommunens fullmäktige fanns vid intervjutillfället 

18 kvinnor och 31 män.   

 

1 Finns det skillnader i könsfördelning mellan de mjuka och hårda nämnderna i er 

kommun? 

 

En övervägande del av kvinnorna 15 av 18 ser att det är mer förekommande att kvinnor har 

uppdrag i de mjuka nämnderna och männen har uppdrag i de hårda nämnderna. Dock ser ett 

flertal kvinnor att det börjar bli en förändring då män söker sig till de mjuka nämnderna och 

kvinnorna till de hårda nämnderna. 

 

2 Är det viktigt med en jämn könsfördelning i politiken? Varför i så fall? 

 

På denna fråga svarade 17 av 18 kvinnor att det är mycket viktigt att ha en jämn 

könsfördelning. Flertalet av kvinnorna säger att det är viktigt att politiken får en spegling av 

hela samhället och inte bara av mäns åsikter och erfarenheter. Kvinnor och män ser olika på 

samhället därför är det viktigt att de beslutande organen har en jämn könsfördelning. Ett 

flertal kvinnor tycker även det politiska klimatet skulle bli bättre med 50 procent kvinnor. Det 

är även mycket viktigt att politiska beslut blir belysta utifrån både kvinnor och män, då dessa 

skiljer sig i kompetens, erfarenheter och behov. Med en mer jämn könsfördelning får vi mer 

varierad politik. Kvinnor och män driver olika frågor, tänker på olika sätt och båda sätten är 

viktiga för ett mer jämställt samhälle. 

                                                 
34 Eduards Maud (2002) sidan 73-77 
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3 Skulle inriktningen på politiken bli annorlunda om det fanns 50 procent kvinnor i de 

politiska organen? 

 

Av de kvinnliga politikerna svarade 13 att de är övertygade att politiken i kommunen skulle få 

en annan inriktning än den som finns idag. Mjuka frågor och värdefrågor skulle bli viktigare, 

och detta skulle gagna hela kommunen på ett positivt sätt. Kvinnor skulle även sprida de 

politiska uppdragen mellan fler kvinnor och därmed skulle makten bli mer fördelad till fler 

kvinnor med olika erfarenheter och kompetenser. 

4 Innebär en jämn könsfördelning i politiken att kvinnor i allmänhet skulle få det 

bättre? 

 

De flesta kvinnorna, 16 av 18, är väl övertydade att kvinnoperspektivet skulle få mer plats i 

samhället om det var en mer jämn könsfördelning i de politiska beslutande organen. På detta 

vis skulle det medföra att mer hänsyn tas till kvinnor och deras behov och önskemål. 

Resursfördelningen skulle förändras så de kom mer till fördel för kvinnorna i samhället. 

 

5 Förändras diskussionsklimat och arbetsformer inom politiken med en jämn 

könsfördelning? På vilket sätt i så fall? 

 

Alla 18 kvinnor svarade att de var säkra på att både diskussionsformer och arbetsklimat skulle 

förändras till det bättre om de var 50 procent kvinnor inom politiken. En kvinna sa att med 

jämn könsfördelning skulle politiken bli mindre formell och man skulle våga prova nya 

arbetsmetoder, samt vara mer flexibel. En annan kvinna sa att att det skulle bli ett bättre och 

mer öppet arbetsklimat och inga frågor skulle vara ”den dumma frågan som man inte kan eller 

får ställa”. En tredje kvinna sa att politiken skulle bli mer konkret. När kvinnor har något att 

säga så gör hon detta, inte som männen, som gärna älskar att höra sin egen röst och bara 

upprepar vad förgående talare sagt. Diskussionsklimatet skulle också bli vänligare och det 

skulle även bli lättare att förstå, då män har en förmåga att veckla in frågan så den blir svår att 

besvara. Slutligen sa en kvinna att personangrepp och hånande skulle minska med fler 

kvinnor i politiken. 

 

6 Anser du att du och andra aktiva politiska kvinnor skulle kunna jobba tillsammans i 

ett nätverk utan att de manliga politikerna skulle protestera? 
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Denna fråga besvarades på flera olika sätt mellan de olika partierna men även inom partierna 

var svaren olika. Dock var det 11 kvinnor som ansåg att det skulle väcka misshag hos de 

manliga kollegorna. Flera kvinnor berättade att de byggt nätverk vid ett tillfälle då de 

uppfattade att männen inte ville ta upp en fråga kvinnorna ansåg som mycket viktig. Frågan 

handlade om det allt mer växande våldet i centrum. Det kvinnliga nätverket bjöd in till en 

paneldebatt med debattörer från olika profetioner. De manliga politikerna protesterade mot 

detta och mot kvinnornas nätverk. Flera kvinnor kände sig pressade och hotade av sina 

manliga kollegor och allt slutade med att nätverket lades ned. 

 

7 Tycker du att det är en positiv kraft att kvinnor i politiken jobbar tillsammans i 

nätverk, för att både driva kvinnorfrågor och på detta sätt få mer makt? 

 

En klar majoritet av de intervjuade politikerna, 17 av de 18 kvinnorna, sa att det är väldigt 

positivt att kvinnor jobbar tillsammans med frågor som berör kvinnor. På detta sätt skulle 

kvinnor kunna stötta varandra och få fler kvinnor intresserade av politik och därmed skulle 

kvinnor få mer makt i politiken och i samhället. 

 

8 Har du varit med om att du själv eller någon annan kvinna blivit osynliggjord, och 

inte fått respons för det du talat eller debatterat om, på det politiska mötet eller i 

partigruppen? Eller har du blivit avbruten av en man när du talat? 

 

Flera kvinnor berättar att de vid flera tillfällen debatterat sakfrågor de anser viktiga för 

kvinnor i allmänhet, men även andra frågor de tycker är av vikt att debattera. De bemöts då 

ofta med tystnad och får varken bra eller dålig respons på det de debatterar om. De har även 

blivit tillsagda att lägga ner frågor som de tagit upp på ett partigruppsmöte med orden ” detta 

är inte ett kvinnoforum detta är politik”. En kvinna berättar att hon under en debatt i 

kommunfullmäktige inte fick vare sig bra eller dålig repons från de övriga ledamöterna och 

att kommunfullmäktiges ålderman därefter viftat bort henne som om hon var en fluga. Flera 

kvinnor har även blivit avbrutna när de talat inför gruppen. Detta händer ofta på 

partigruppmöten om kvinnorna tar upp frågor som männen inte tycker ska debatteras. Av de 

intervjuade kvinnorna är det 14 kvinnor som känner igen sig i detta bemötande. 
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9 Har du som politiker blivit bemött av de manliga ledamöterna med arga blickar? Eller 

har du sett andra kvinnor bli bemötta på detta sätt? 

 

Flera kvinnor berättar att det händer regelbundet att de blir bemötta med arga blickar om de 

tar upp frågor som de manliga politikerna anser vara av onödig karaktär. Kvinnorna ser detta 

som ett försök från mänen att både trycka ner deras självkänska och ta udden av den fråga de 

driver och talar för. Även här var det 14 kvinnor som kände igen sig i denna typ av kränkning. 

 

10 Har du eller någon annan kvinna blivit hånad eller blivit nämnd vid någon liknelse 

t.ex. ”hönsen i hönsgården” eller blivit benämnd på ett sätt som påverkat dig negativt 

under din tid som politiker? 

 

På denna fråga svarade 11 av de 18 kvinnorna att de själva eller att de varit med att andra 

kvinnor blivit utsatta av denna typ av kränkning. En kvinna sa att män känner sig hotade när 

en kvinna blir stark och börjar intressera sig för makten. Då uppfattas hon som farlig och då är 

det lätt att ta till kränkningar. En känd kränkning i denna kommun är att kalla kvinnor för 

”komandoran”. Enligt de intervjuade skulle detta aldrig bli ett öknamn på en man som vill ha 

mer makt och inflytande. Denna man är istället ” Den starke mannen”. En annan kvinna 

berättar att det inte bara är män i politiken som använder sig av metaforiska benämningar. 

Även massmedia gör detta; själv blev hon kallad för ”tuppen i hönsgården” av lokaltidningen, 

då hon som enda kvinna fick en ordförandepost i en av kommunens nämnder. 

 

11 Är det lättare och vanligare att en man får de tyngre posterna så som 

ordförandeposter, bolagsstyrelseposter och kommunalrådsposter i er kommun? 

 

Alla 18 kvinnorna svarar ja på frågan. Av alla dessa politiska uppdrag är det endast en 

ordförandepost som är tillsatt av en kvinna, resten av posterna sitter männen på. En kvinna sa 

att det är mer självklart att en man ska ha en större maktroll inom politiken och därför blir det 

också männen som får dessa poster.  
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4.4 Intervjuer med kvinnliga politiker på lokal och provins nivå i Filippinerna 

 

1 Finns det skillnader i könsfördelning mellan vilka arbetsuppgifter män eller kvinnor 

har i din styrelse? 

 

Alla de filippinska kvinnor jag intervjuade svarar att det är stor skillnad på vilka områden som 

män respektive kvinnor ansvarar för. Kvinnor ansvarar för det mesta för de mjukare frågorna 

som sjukvård, barnomsorg och skola. Männen ansvara för de mer tunga frågorna, så som 

ekonomi, teknik och byggnadsfrågor frågor. 

 

2 Är det viktigt med en jämn könsfördelning i politiken? Varför i så fall? 

 

På denna fråga svarar 11 kvinnor av de 12 intervjuade att det är väldigt viktigt att det är en 

jämn könsfördelning där besluten ska tas. Det är väldigt viktigt att båda könen är 

representerade där beslut ska tas. Kvinnor och män är olika, har olika intressen och 

erfarenheter därför är det viktigt att kvinnor är representerade till 50 procent i alla beslutande 

organ. Kvinnor och män ser även världen utifrån olika sätt, därför är det viktigt att det finns 

en jämn könsfördelning så de politiska besluten.   

 

 

3 Skulle inriktningen på politiken bli annorlunda om det fanns 50 procent kvinnor i de 

politiska organen? 

 

Även här är det 11 av 12 kvinnor som svarar att de är övertygade att det skulle bli förändring i 

politiken om det var en jämn könsfördelning. Flera kvinnor tror att det skulle bli mindre 

korruption om fler kvinnor fanns med i den politiska sfären. Kvinnor ser mer till det 

långsiktiga och har en större förståelse för både andra kvinnor och för miljön. En annan 

kvinna tycker att politiken skulle bli både mer effektiv och samtidigt mer tålmodig än det är 

idag, med en så stor övervik av män i politiken. En tredje kvinna tror att fler områden som 

idag inte får så mycket uppmärksamhet skulle få det om det var fler kvinnor i de beslutande 

organen. Detta skulle då vara t.ex. miljöfrågor och frågor som rör de utsatta i samhället. 
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4 Innebär en jämn könsfördelning i politiken att kvinnor i allmänhet skulle få det 

bättre? 

 

Alla de intervjuade kvinnorna svarade att de är övertygade att kvinnor i allmänhet skulle få 

det bättre om det var en mer jämn könsfördelning i det politiska beslutsfattandet. Kvinnor har 

en större förmåga att se till helheten än vad män har. ”Att se helheten är att börja titta på 

familjen och sen se hela samhället” svarade en kvinna. En annan kvinna sa ” vi kvinnor är 

mer omhändertagande och det skulle behövas mer omtanke i politiken och i de politiska 

besluten.” Detta skulle gynna kvinnorna i samhället, som inte alltid är de som är de mest 

gynnande av de beslut som blir tagna” En tredje kvinna sa ”Vi kvinnor är mer vana att lyssan 

än vad männen är och vi skulle gemensamt lyssna på kvinnorna och sen ta gemensamma 

beslut som påverkar kvinnor positivt.” 

 

5 Förändras diskussionsklimat och arbetsformer inom politiken med en jämn 

könsfördelning? På vilket sätt i så fall? 

 

Även här svarar alla kvinnor ja på båda frågorna; att både diskussionsklimat och arbetsformer 

skulle förändras om det var en jämn könsfördelning. Alla kvinnorna berättade att det alltid är 

männen som pratar väldigt mycket när ett beslut ska tas, medan kvinnorna säger det de vill ha 

sagt på ett kort och beskrivande sätt. Män däremot upprepar gärna det någon annan har sagt, 

eller det de själva har sagt tidigare. 

 

Hur ansåg då kvinnorna att arbetsformerna skulle förändras? En kvinna trodde att det skulle 

bli mindre korupption med fler kvinnor i de beslutande styrelserna och detta skulle ge en 

förändring så makten inte bara fanns hos ett fåtal män. Kvinnor skulle driva de små sakerna 

som i det långa loppet skulle ge en bättre helhet. Arbetsformerna skulle bli mer flexibla med 

flera olika nätverk.  
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6 Anser du att du och andra aktiva politiska kvinnor skulle kunna jobba tillsammans i 

ett nätverk utan att de manliga politikerna skulle protestera? Om ni gör detta påverkar 

detta demokratin negativt? 

 

Alla kvinnorna berättar att de redan idag jobbar i olika nätverk just för att stötta kvinnors 

utveckling och kvinnor i allmänhet. Alla kvinnorna jobbar tätt gemensamt med olika 

kvinnoorganisationer. De träffar dessa organisationer för att få råd inför ett speciellt beslut 

som ska beslutas eller rådgör med dem i allmänna frågor rörande kvinnor. 

 

Flera kvinnor berättade att partitillhörigheten inte är viktig i Filippinerna. De byter ofta parti 

och en kvinna var inne på sitt tredje partibyte på tre år. Så att träffas över gränserna är inget 

som män bryr sig om. Däremot påverkar nätverksbyggandet demokratin, dock bara i positiv 

riktning. Att få med fler åsikter i besluten ökar demokratin. En kvinna sa ”jag förstår inte 

varför svenska manliga politiker är så rädda för kvinnliga politiker. Vi låter fler kvinnor vara 

med i besluten genom våra nätverk och kvinnoorganisationer, detta påverkar ju att vi får en 

bättre ställning för kvinnor allmänhet och det måste väl svenska män också vara intresserade 

av eller hur?” 

 

7 Tycker du att det är en positiv kraft att kvinnor jobbar tillsammans i nätverk för att 

både driva kvinnorfrågor och på detta sätt få mer makt? 

 

Även i denna fråga var kvinnorna rörande överens, alla ansåg att detta är mycket viktigt just 

för att stötta kvinnors utveckling och driva olika kvinnofrågor. De ansåg även att detta var en 

bas för att få kvinnor att bli intresserade av politik. 

 

 

8 Har du varit med om att du själv eller någon annan kvinna blivit osynliggjord, och 

inte fått respons för det du talat eller debatterat om, på det politiska mötet eller i 

partgruppen? Eller har du blivit avbruten mitt i ditt anförande? Har du någon gång 

blivit undanhållen information inom politiken? 

 

Ingen av de 12 kvinnliga politikerna hade någonsin varit med om att en man försökt 

osynliggöra dem på något sätt. Alla talar varmt för den stora respekt som finns för varandra 

både i mötesrummet och utanför detta. Dock berättade en kvinna att hon en gång blivit 
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avbruten av en man då hon höll ett anförande. Hon sa då till mannen på ett artigt men bestämt 

sätt och han fick sen sitta där med skammen över att han avbrutit en kvinna vid 

styrelsesammanträdet. Detta hände för mycket länge sedan och har inte upprepats sen dess. På 

frågan om att inte få information, svarade alla politikerna, att alla får samma information och 

det finns inga män som har egna grupperingar där de sitter med specialkunskap eller liknande.  

 

9 Har du som politiker blivit bemött av de manliga ledamöterna med arga blickar? Eller 

har du sett andra kvinnor bli bemötta på detta sätt? Känner du att du måste förankra 

dina förslag hos de manliga politikerna innan du lägger fram dem i styrelsen? 

 

Även här svarade alla kvinnorna att detta aldrig förekommit. Respekt mellan kvinnor och män 

är väldigt viktigt och ingen skulle vilja göra någon illa och själv få sitta där och skämmas. 

Politikerna förankrar inte sina förslag innan de lägger fram dem på styrelsemötet. Ibland får 

de igenom förslag och ibland blir det avslag. Men det är lika för alla politiker i styrelsen. Det 

finns ingen prestige mellan män och kvinnor som skulle påverka att deras förslag skulle bli 

nedröstat bara för att det kommer från en kvinnlig ledamot. 

 

10 Har du eller någon annan kvinna blivit hånad eller blivit nämnd vid någon liknelse 

t.ex. ”hönsen i hönsgården” eller blivit benämnd på ett sätt som påverkat dig negativt 

under din tid som politiker? 

 

Återigen svarade alla nej på frågan. Ingen hade varken själv varit med om detta eller sett 

någon annan bli utsatt för ett hånande eller liknelser. 

 

11 Är det lättare och vanligare att en man får de tyngre posterna så som 

ordförandeposten i era styrelser runt om i landets provincestyrelser och bystyrelser? 

 

Alla kvinnor berättar att det inte är lättare för en man än för en kvinna att få denna post, allt 

beror på vilka kontakter och kunskaper du har, och till sist är det viktigt att du har en god 

ekonomi och kommer från en känd politisk släkt. Ofta vill släkten behålla makten inom sin 

släkt och då ”ärver” man uppdragen från varandra. En kvinna berättar att hon satt som 

ordförande i sin by förra mandatperioden, hon tog efter ordförandeposten efter sin man och nu 

har hennes bror tagit över denna roll efter henne. (Politikerna berättade att de endast får sitta i 

en styrelse under tre mandatperioder, sen är det tid för någon annan att sitta in styrelsen.) 
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4.5  Styrelsemöte i Kalibo april 2007 

 

Under en intervju med viceordföranden i Kalibo provinsstyrelse blev jag inbjuden att vara 

med på ett av deras styrelsemöten. Denna styrelse leds av en kvinnlig ordförande och det 

finns ytterligare sju ledamöter i styrelsen. Av styrelsens åtta ledamöter fanns det tre kvinnliga 

politiker. 

 

Styrelsemötet skulle börja kl 10.00 men vid denna tidpunkt fanns det inte några ledamöter alls 

i möteslokalen. Under följande timme kom styrelseledamöterna lite då och då och när alla var 

samlade öppnades mötet. Styrelsemötet hölls på engelska, som är det officiella språket inom 

den politiska sfären.  

 

När mötet var öppnat följde formalia som liknar den svenska formalia som finns vid svenska 

politiska styrelsemöten. Det vill säga; närvarande noterades, beslut togs att handlingar blivit 

utskickade i tid osv. 

 

Mötet handlade om bl.a. regional utveckling, möjligheter till vattenrening och problem med 

elförsörjning. 

 

Ordföranden höll i mötet på ett mycket demokratiskt sätt. Ledamöterna bad om ordet via 

handuppräckning och fick sen ordet i den ordning de bett om det. Av de sju ledamöterna hade 

männen tre gånger mer talartid per ledamot än vad respektive kvinna hade.  

 

Under styrelsemötet förekom inga kränkningar alls mellan ledamöterna. De behandlade 

varandra med stor respekt. Alla både lyssnade på varandra och poängterade att de förstod 

poängen med den andres åsikter, men att de tyvärr inte höll med. När de tilltalade varandra, 

gjorde de detta med herr eller fru och respektive ledamots efternamn.  

 

Naturligtvis fanns det olika åsikter som diskuterades, men allt skedde på ett lugnt och även 

vördnadsfullt sätt gentemot varandra. 

 

Jag fick möjlighet att berätta om min uppsats för styrelsen, och berättade även om de olika 

härskartekniker de svenska kvinnliga kommunpolitikerna berättat för mig under intervjuerna. 

Alla tittade på mig med fasa och förstod inte att Sveriges män kunde visa sina kvinnliga 
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ledamöter så lite respekt. En manlig styrelseledamot sa; ”här i Filippinerna tror jag vi är 

väldigt respektfulla mot våra kvinnor men även män emellan finns en stor respekt och behov 

av att visa vördnad. I vår styrelse skulle den som inte visade respekt genom att avbryta en 

annan ledamot eller säga något ofördelaktigt om den andre personen, få sitta själv och 

skämmas under mycket lång tid.” 
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5. Analys  
 

I detta kapitel analyseras empirin utifrån de teoretiska perspektiven som redovisas i kapitel 3. 

 

5.1 Maktanalys av den svenska kommunpolitiken 

 

Första maktdimensionen 

 

I denna maktdimension talar Lukes om makten över beslutet. Vem har då makten över 

beslutet i svenska kommunpolitiken? Har vi jämställda beslut i de kommunala organen, väl 

förankrade hos både män och kvinnor? 

 

Kvinnorna är inte representerade till 50 procent i de politiska beslutande organen. I flera olika 

beslutande organ är det betydligt färre än så. I och med detta hamnar kvinnorna ofta i en 

underordnad position. Män i politiken har alltid haft makten och varit överrepresenterade. 

Detta ger dem vanan att ha makt och inflytande.  

 

De underrepresenterade kvinnorna har i och med detta svårt att göra sin röst hörd. I 

Göteborgspostens artiklar kan vi läsa att kvinnliga politiker känner sig kränkta av männen i 

politiken. De osynliggörs och blir bemötta på ett nedlåtande sätt. De har även svårt att få 

igenom sina frågor och förslag om detta inte först är väl förankrat hos de manliga politikerna. 

En osund sexistisk jargong hör även till vanligheterna. Artikeln visar även att rena sexuella 

trakasserier förekommer. 

 

 Kvinnorna jag intervjuade var i stort sett eniga, att kvinnor i allmänhet skulle få det bättre, 

men även få mer resurser om det fanns fler kvinnor i beslutande organ. Att bilda 

kvinnogrupper är något som de intervjuade och kvinnorna på Gotland, ser som stärkande för 

kvinnors gemensamma makt.  

 

Berit Ås teori om maktens språk syns tydligt i denna första maktdimmension. Kvinnor 

osynliggörs och förnedras sexuellt . Men vi kan även se att kvinnor utsätts för dubbel 

bestraffning. Kvinnor anses inte vara kapabla till att ta ansvar. De ses hellre som sexuella 

objekt. När de sen försöker ta ansvar ska detta vara väl förankrat hos männen.  Annars anses 
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de inte ha tagit ansvar på ett rätt och riktigt sätt. En grupp kvinnor som samarbetar anses som 

störande av demokratin. 

 

Så tillbaka till frågan ”vem har makten eller är det så att vi har jämställda beslut, väl 

förankrade av män och kvinnor?” Om man ska utgå från kvinnorna jag intervjuat, kvinnorna i 

Göteborgspostens enkätundersökning samt kvinnorna som skrev ”kvinnobrev” på Gotand, så 

har vi inte ett jämställt beslutsförfarande i våra folkvalda organ. Makten har alltid funnits hos 

männen och finns fortfarande kvar där. Kvinnorna säger sig behöva vara fler för att kunna 

utöva makt och på så sätt påverka att kvinnor i allmänhet får det bättre. Mäns sätt att kränka 

kvinnor med osynliggörande och sexuella trakasserier stjälper lätt en självkänsla. Men även 

frågan att kvinnors frågor måste vara förankrade hos männen, knäcker kvinnors självkänsla 

och omöjliggör för kvinnor att ta del av demokratin och möjlighet att inneha halva makten. 

Män har mer makt över beslutet än vad kvinnor har. 

 

Andra maktdimensionen 

 

Detta beskrivs av Steven Lukes som makten över dagordningen. I denna andra dimension 

finns den makt som utövas utan faktiska politiska beslut. Vissa potensiella frågor utesluts och 

kommer härmed inte upp på dagordningen. Hur påverkar då dagordningsmakten 

jämställdheten i den svenska kommunpolitiken? 

 

Som man ser hänger dessa två maktdimensioner samman. Den som har makt över 

dagordningen har makt att lägga fram bekväma frågor och förslag eller att på motsvarande 

sätt ta bort obekväma frågor och förslag. På detta vis kan valmöjligheten minska för de som 

inte har den reella makten. 

 

I Maud Eduards bok Förbuden handling beskriver författaren hur de gotlänska kvinnorna 

själva tar makten över dagordningen. De bildar sitt kvinnonätverk och lägger fram 

”kvinnobrev” med förbättringsförslag för kvinnor i allmänt. Även kvinnorna som jag 

intervjuade berättade att de skapat en egen arena för att ta upp frågor de tyckte var av vikt. 

Frågor som männen inte ville lägga kraft på. När kvinnorna skapar denna arena tar de makten 

över dagordningen. Männen reagerar med att känna sig hotade. Det är fler män än kvinnor i 

beslutande församlingar och männen innehar de tyngre posterna, så mycket snabbt har de åter 

tagit över makten över dagordningen. I Gotlandsfallet lägger männen förslaget till 
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handlingarna utan åtgärd och går i hård polemik mot kvinnorna i nätverket. I kommunen där 

jag gjorde mina intervjuer hotade och kränkte man kvinnorna till att avstå från sin 

kvinnogrupp.  

 

Göteborgspostens enkätundersökning visar även den att männen har makt över dagordningen. 

Kvinnor berättar i undersökningen att de måste få sina förslag förankrade av de manliga 

politikerna annars blir de osynliggjorda och bemöts av ett nedlåtande beteende.  

 

Den som sätter dagordningen i den politiska sfären sitter på all information och har då 

möjlighet att ta bort en fråga från agendan och på så sätt ge färre valmöjligheter för de som 

inte har all information. Berit Ås visar att härskartekniken ”undanhållande av information” är 

viktig att motarbeta för att nå en jämställd politik, då kunskap, information och fakta ökar 

förutsättningen för makt. Den som har makten över dagordningen har möjlighet att besluta 

vilken information som ska vara tillgänglig för andra. Som Göteborgsposten skriver är det 64 

kvinnliga kommunstyrelseordföranden och 226 manliga kommunstyrelseordföranden i det 

jämställda Sverige. Enligt kvinnor i mina intervjuer är det viktigt att kvinnor även finns på 

höga positioner i politiken och att de får mer makt och inflytande. Först då uppnår vi en 

jämställdhet i svensk kommunpolitik. 

 

Tredje maktdimensionen 

 

Denna maktdimmension som Steven Lukes ser som den mest kraftfulla är det som kallas 

makten över tanken. Här ser vi ett maktmönster som upprätthålls via sociala konstruktioner.  

Den starka gruppen utövar makt via sin ställning på de mer svaga grupperna eller på enskilda 

individer. Maktutövningen sker via auktoritet eller manipulation. Det finns intressen som inte 

kommer fram i det politiska systemet, de hindras att diskuteras eller att uttryckas 

överhuvudtaget. Eventuellt kommande konflikter hålls undan, så inte den svage ska se att det 

finns en latent konflikt. Gruppen med makt har möjlighet att påverka den mer svaga gruppen 

eller individens uppfattning av verkligheten. Men vems normer och värderingar styr?  

 

Kvinnor i politiken arbetar under mäns gamla normer och värderingar. Genom att ständigt 

leva med dessa normer har den manliga gruppen makten över tanken. Män anser att de är 

kapabla att inneha makten och kvinnor ska få deras godkännande innan deras förslag läggs 

fram, annars utsätts kvinnorna av osynliggörande och ett nedlåtande bemötande. Kvinnor får 
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utstå en osund sexistisk jargong eller sexuella trakasserier. Återigen kommer männen 

värderingar och normer fram.  

 

Den som har makten över tanken kan styra individers eller gruppers förståelse och 

föreställning. Kvinnorna på Gotland och de kvinnor jag intervjuat lade till slut ner sina 

kvinnonätverk. Manliga politiker ansåg att de inte höll måttet av den demokrati som bör 

finnas i en kommun. Männens tanke på demokrati var den norm som åter vann över ett  nytt 

arbetssätt som var nog så demokratiskt. Kvinnor blir utsatta för flera olika härskartekniker vid 

dessa situationer. De förlöjligas och kallas odemokratiska, i detta känner de skuld och skam. 

De känner att de ändå inte gjorde det rätta. Via att manipulera och vara auktoritär styrs 

kvinnliga politiker att följa den norm som alltid verkat i den svenska politiken. Men finns det 

en möjlighet att förändra så kvinnor får halva maktern och att det inte bara är den manliga 

normen som styr inom politiken? 

 

5.2 Slutsats svensk makt och kommunpolitik 

 

Genom att analysera den empiri som finns i uppsatsen ser vi att svenska kvinnliga politiker 

inte har tillgång till den reella makten. Härskartekniker påverkar kvinnor att bli mer försiktiga 

och inte delta på samma vilkor som män gör. Men finns det en generell mekanism som 

utesluter kvinnor från den reella makten? Svaret måste bli JA. Alla de tre makt 

dimensionerna; makten över beslutet, dagordningen och tanken är tre dimensioner som män 

har kontroll över. Detta förmodligen för att män har en lång historia i politiken om man 

jämför med kvinnor. Det är mäns normer och värderingar som råder i denna sfär. Kan man då 

förändra svensk kommunpolitik och få till en mer jämn maktfördelning? 

 

Även om Sverige rankas som etta i jämställdhet i världen, finns det mycket att göra innan 

kvinnor och män i politiken verkligen är jämställda med varandra, och delar på makten och 

inflytandet. Men när jag nu läst Lukes maktanalys så tror jag ändå att det är möjligt att nå en 

jämn makt fördelning och en jämställd politik. Dock krävs det stora kunskaper, en massiv 

vilja och ett gediget arbete både av kvinnor och män. 

 

Först och främst bör det finnas en helt jämn könsfördelning i alla politiska organ. Det är 

viktigt att partiernas grupper har en jämn könsfördelning då mycket av den politiska 
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dagordningen sätts just där. De högre posterna inom politiken måste även de ha en mer jämn 

representation mellan män och kvinnor. 

 

Kvinnor och män måste gemensamt jobba för att få bort kränkande härskartekniker. 

Kunskaper om dessa är nödvändiga för att förstå dem och på så sätt verka för att de inte 

används. Det är även viktigt att den sexuella jargongen samt trakasserier upphör. 

 

Den manliga normen måste minimeras och ge möjlighet för mer kvinnlig norm och så 

småningom helt jämställd könsneutral norm. Underliggande strukturer och konflikter mellam 

manliga och kvinnliga intressen måste ses över. 

 

För att nå upp till en optimal makterhållning även för kvinnor måste de ha kunskap och 

tillgång till alla tre ovan nämnda maktdimensioner.  

 

5.3 Maktanalys av den Filippinska lokal och provinspolitiken 

 

Första maktdimensionen 

 

Makten över beslutet. Hur ser det då ut i den filippinska lokal och provinspolitiken? Är 

besluten jämställda och väl förankrade mellan könen? Vem har makten över beslutet? 

 

Även i Filippinerna ser vi att kvinnorna inte är representerade till 50 procent. Kvinnorna tar 

ansvar för de mjuka frågorna som vård och omsorg. Mer sällan har kvinnliga politiker i 

Filippinerna ansvar för de tyngre frågorna som ekonomi och teknik. Kvinnorna som jag 

intervjuade var alla väldigt motsägelsefulla när jag frågade om det var vanligare att en man 

var den högste politikern eller vem som ansvarar för de ekonomiska frågorna. De svarade 

först att det är mest män som ansvarar för de tyngre frågorna som ekonomin. Samtidigt sa de 

att det är lika lätt för en kvinna som för en man att få de tyngsta uppdragen. Jag tolkar detta 

som att kvinnor har lika lätt att få dessa tyngre uppdrag då det är vanligt att de ärvs inom 

släkten. Dock är kvinnorna mycket färre än vad männen är och då blir det per automatik fler 

män som har tyngre politiska poster och därmed även det tyngre ekonomiska ansvaret. 

 

De intervjuade sa alla att mer kvinnor i politiken skulle medföra att kvinnor i allmänhet skulle 

få det bättre. Mer resurser skulle läggs på kvinnor och andra behövande. Med fler kvinnor 
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skulle det bli mer helhetstänkande. Manliga politiker ser ingen fara för varken deras egen roll, 

eller för demokratin om kvinnor jobbar i nätverk, eller att de diskuterar beslut i de 

kvinnoorganisationer som finns.  

 

Går vi sen in på Berit Ås teori om maktens språk ser vi att det i den filippinska lokal och 

provinspolitiken inte alls finns några tendenser till härskartekniker mellan män och kvinnor. 

Det finns över huvudtaget inte några former av kränkningar inom politiken. Ingen är 

nedlåtande eller osynliggör den andre. Inte heller förekommer det att någon politiker skulle få 

för sig att avbryta eller tala när någon annan har ordet. Under det styrelsemöte jag var med på 

i Kalibo var samtalsklimatet väldigt lugnt och respektfullt. Inga hårda ord och en vänlig 

samtalston fördes mellan styrelseledamöterna. 

 

Vem har då makten över besluten i filippinsk lokal och provinspolitik?  Det förekommer inte 

några kränkningar inom politiken. Det finns samma möjligheter för en man som för en kvinna 

att bli både politiker och få ett högre politiskt uppdrag. Därmed kan man säga att kvinnor i 

den filippinska politiken har en större möjlighet till makt över besluten än vad de svenska 

kvinnliga politikerna har.  

 

Andra maktdimensionen  

 

I detta maktens andra ansikte beskriver Steven Lukes om makten över dagordningen. Vilka 

politiska beslut tas utan att de kommer upp på den faktiska dagordningen? Detta kan vara 

frågor som utesluts och aldrig kommer upp på den formella dagordningen, där beslut ska tas. 

Påverkar då denna andra maktdimension jämställdheten för filippinska kvinnliga politiker? 

 

De filippinska kvinnliga politikerna berättar att de ofta arbetar i kvinnonätverk och olika 

kvinnogrupper när de vill ha ett brett spektrum på en fråga. Detta arbetssätt är ett väl invant 

mönster och inga manliga politiker skulle protestera mot detta arbetssätt, eller känna sig 

hotade av det. Inte heller tycker de att det stör den demokratiska ordningen. Kvinnorna 

behöver inte heller förankra sina frågor innan de lägger fram dem som sina förslag. De ser 

inte att detta är en prestigefråga för manliga politiker, utan kvinnor är med i politiken på 

samma villkor som män är.  
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Hur ser det då ut med möjlighet att få information och fakta för kvinnliga politiker i 

Filippinerna? Ingen av de intervjuade politikerna ser att de som kvinnor skulle få mindre 

information än vad en manlig ledamot får. Däremot ser de att en ordförande har mer 

möjligheter att få information och är den som sätter dagordningen. Men enligt de intervjuade 

har en kvinna och en man precis samma möjlighet att få en ordförandepost. Så slutsatsen blir 

att kvinnliga politiker i Filippinsk lokal och provinspolitiken har mer möjlighet till makt över 

dagordningen än svenska kvinnliga kommunpolitiker. 

 

Tredje maktdimensionen 

 

Steven Lukes tar här upp den maktdimension som han anser vara den mest kraftfulla, 

nämligen makten över tanken. En stark grupp utövar makt mot de svaga grupperna eller mot 

de enskilda individerna. Detta utövas via ett auktoritärt sätt eller genom att manipulera de 

svagare.  

 

Filippinerna är en relativt ung demokrati där det under många år varit kvinnliga presidenter. 

Kanske är det därför de intervjuade inte uppfattar att det är de manliga normerna som helt är 

styrande i politiken? Det verkar finnas ett gott samarbete mellan kvinnor och män. Dock tar 

flera av de intervjuade upp frågan om korruption som är väl utbrett inom politiken och i 

näringslivet. Flera politiker tror att kvinnor har en bättre moral och tror att med fler kvinnor 

inom politiken kommer detta att minska. De tror även att politiken och jämställdheten skulle 

tjäna på ett mer kvinnligt arbetssätt där fokus ligger mer på helheten.  

 

Enligt de intervjuade blir de aldrig utsatta för någon form av härskarteknik. Därmed blir de 

inte heller utsatta för skuld och skam när de tillsammans går egna vägar. De arbetar både 

tillsammans med de manliga politikerna och i sitt kvinnonätverk, och enligt dem blir de inte 

utsatta för varken auktoritärt eller manipulerat styre av sina manliga kollegor. Så även i den 

tredje maktdimensionen har kvinnliga politiker i Filippinern det lättare än sina svenska 

motsvarigheter.  
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5.4 Slutsats filippinsk makt och lokal och provinspolitik 

 

Nu har jag analyserat den empiri som finns i uppsatsen. De filippinska kvinnliga politikerna 

har en mycket större tillgång till makt i jämförelse till de kvinnliga politikerna. Det finns inte 

några härskartekniker mellan män och kvinnor och det verkar inte heller vara en absolut 

manlig norm som styr inom den politiska sfären. Utan härskartekniker och en manlig norm 

blir kvinnorna mer fria att jobba politiskt och att driva egna för dem viktiga frågor. Inte heller 

verkar det finna någon prestige mellan män och kvinnor inom politiken. De samarbetar på ett 

helt annat plan än de svenska politikerna gör.  

 

Dock finns det ett problem inom den filippinska politiken och det är att det fortfarande inte är 

50 procent kvinnor i de folkvalda beslutande styrelserna. Frågan jag ställer mig är vad händer 

om det skulle bli en mer jämn fördelning? Blir det ytterligare jämställt eller får det en tvärtom 

effekt? 

 

Det viktiga är att det finns kunskap om jämställdhetsproblematiken och att alla parter är 

villiga att ta del av denna kunskap. Förmodligen kommer då Filippinerna komma ändå högre 

upp på WEF jämställdhetsrankning. 
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6. Diskussion  

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur kvinnliga politiker uppfattar sin roll som 

politiker och hur de uppfattar makt i en mansdominerad sfär, som ändå både den svenska och 

den filippinska politiken får räknas som. Det fanns även ett annat syfte med uppsatsen, 

nämligen att titta på om det finns ett manligt maktbeteende och en generell mekanism att 

utesluta kvinnor från den reella makten.  

 

Genom att djupintervjua kvinnliga lokalpolitiker både i Filippinerna och i Sverige, om deras 

erfarenheter och världsbild, har jag fått en djup insyn av hur jämställdhet och makt påverkar 

dem i sin politiska utövning. Jag känner att jag via dessa intervjuer har fått svar på de frågor 

jag ställt.  

 

Under forskningen gång och speciellt under intervjuerna fick jag insyn hur dessa politiker 

uppfattar sin roll och hur de ser på makt. De svenska kvinnliga politikerna står mer utanför 

makten än deras filippinska kollegor. De blir utsatta för kränkningar av män och de har svårt 

att driva frågor som inte är förankrade hos de manliga politikerna. Tvärtom är det för 

kvinnorna i den politiska sfären i Filippinerna. Där finns inga kränkningar politiker emellan 

och kvinnor jobbar gärna i olika nätverk, för att få en större tyngd på de frågor de vill driva. 

Att jobba i kvinnliga nätverk verkar vara väldigt svårt för de intervjuade svenska politikerna. 

Manliga politiker blir rädda och påstår att den nätverksformen är odemokratisk.  

 

Men finns det då en generell mekanism att utesluta kvinnor från den reella makten? Om man 

lyssnar på de svenska kvinnliga politikernas erfarenheter och tittar på deras världsbild måste 

svaret bli ”JA”. Inte i någon av Steven Lukes olika maktdimensioner har kvinnorna möjlighet 

till makt. Mäns normer och regler styr mycket av politiken. Däremot tycker jag att kvinnliga 

filippinska politiker har en lättare situation inom politiken då de slipper vara utsatta för 

kränkningar och har en stor möjlighet att jobba i nätverk tillsammans utan att män känner 

rädsla och oro.  

 

Jämställdhet och den maktdelning som finns idag mellan kvinnor och män bör enligt mig se 

annorlunda ut i morgon. Detta för att vi har ett samhälle som är i ständig förändring. Politiker 

både i Filippinerna och i Sverige behöver våga testa nya arbetsformer. För att detta ska få 
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positivt utfall för jämställdheten och demokratin, krävs det att den politiska organisationen är 

dynamisk och vågar pröva nya och obeprövade samt flexibla arbetssätt. Samt att för svenska 

politikers del; våga släppa in kvinnorna i maktens centrum. 

 

Jag är säker på att de flesta, både män och kvinnor, vill ha ett mer jämställt samhälle och 

jämställda makthavare. För att nå detta är det viktigt att vara lyhörd och att våga se och 

diskutera de problem som finns.  

 

Alla kvinnor jag intervjuat i den filippinska politiken säger att de känner sig lika mycket 

värda och kan påverka lika mycket som de manliga kollegorna. Jag frågar mig nu i slutet av 

denna uppsats om det verkligen är så att den filippinska lokal och provinspolitiken är mer 

jämställd än den svenska kommunpolitiken? Ja rent praktiskt har de det mycket lättare, än vad 

kvinnor i den svenska lokalpolitiken har. De slipper bli utsatta för olika härskartekniker och 

de jobbar under samma premisser som de manliga politikerna gör. De kan bilda 

kvinnonätverk och har ett stort samarbete med varandra. Dock sa flera politiker att det krävs 

att det finns en känd släkt bakom varje politiker, det är även av stor vikt att politikern med 

även dennes släkt har en mycket god ekonomi. De politiska uppdragen ärvs av varandra inom 

släkten. Är det på grund av dessa faktorer som kvinnor har det lättare i den filippinska 

politiken? Svaret på frågan är inte det lättaste att finna, men jag tror att detta påverkar 

jämställdheten och möjligheten till makt hos dessa kvinnor. Jag tycker att demokratin sätts ur 

spel, när kandidater till en styrelse, endast har möjlighet att bli politiker, om kandidaten har 

släktingar med makt och pengar. På detta sätt har de bara politiker representerade från det 

övre samhällsskiktet. Eller är det bara så enkelt, att Filippinerna är en så ung demokrati så de 

manliga normerna aldrig hann att få fäste pga. att det funnit så pass många kvinnliga politiker 

redan från början? 

 

I båda länderna måste kvinnorna bli fler i de beslutande församlingarna. I Sverige måste män 

sluta att använda härskartekniker och sluta vara rädd för kvinnor som arbetar i grupp. I 

Filippinerna finns det ett behov av att få in alla samhällsskikt i politiken. Löses dessa problem 

skulle vi ha en bättre fungerande demokrati, en ökad jämställdhet i hela samhället och ett 

bättre politiskt klimat, utan kränkningar.  

 

För att öka kvinnors möjlighet till makt och inflytande är det viktigt att utbilda både kvinnor 

och män om härskartekniker. I Sverige måste kvinnor lära sig maktens språk och sen våga ta 
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den makt och den politiska plats de förtjänar. Jämställdhetsfrågor måste medvetande göras 

och ständigt vara uppe på dagordningen. Till slut är det mycket viktigt att det finns fler 

kvinnliga politiska förebilder. Med hjälp av dem finns det möjlighet att fler kvinnor får upp 

intresset för politiken och den politiska kvinnliga gruppen kan växa och bli lika många som 

männen är. 

 

6.1 Vidare forskning 

 

Denna studie har enligt mig handlat om två mycket viktiga ämnen, jämställdhet och makt. Ett 

förslag att gå vidare i forskningen skulle vara att titta på antalet kvinnor som verkligen har de 

högre politiska uppdragen, både i den svenska kommun och filippinska kommunpolitiken. 

Som jag ser det är det just ordförandeposterna i kommunernas nämnder och styrelser som är 

de som har den stora och reella makten i kommunerna. Det skulle vara intressant att se hur 

många procent av dessa politiska uppdrag som innehavs av kvinnor.  
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