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Studien undersöker hur den kvinnliga politiska representationen ser ut i Kalmars 

kommunalpolitik. Huvudfrågan riktas mot hur kvinnor delas mellan traditionella kvinnliga 

och manliga politiska intressen och om det finns någon skillnad i hur kvinnor från olika 

partier ser på eventuella hinder inom kommunalpolitiken. Den kvantitativa delen av studien 

visar att en övervägande stor del av kvinnorna hittas i ”mjuka” områden av vårdande karaktär 

där männen ändå dominerar vilket de även gör i kommunalpolitiken som helhet. Den 

kvalitativa delen bygger på samtalsintervjuer med kvinnliga politiker i Kalmars 

kommunalpolitik. Resultatet visar att det inte finns någon skillnad mellan åsikterna i 

hindersuppfattningar mellan kvinnor från olika partier. Däremot är alla kvinnorna starkt 

överens om att de manliga politikerna marginaliserar och hindrar deras inflytande. Istället för 

den traditionella sprickan mellan blå och röda partier visar studien på en tydlig spricka mellan 

män och kvinnor i politiken.   

 

Ett hjärtligt tack till min handledare Per Strömblad för energifyllda diskussioner kring 

kvinnors representation.  

Ett hjärtligt tack till de intervjuade politiskt aktiva kvinnorna i Kalmar kommun. 
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Kapitel 1 

1.1Inledning 

Jämställdhet är ett tillstånd som idag anses vara självklart att sträva efter- och uppnå. Partier 

använder sig av begreppet i sina idéprogram, kommuner strävar efter att införliva det i den 

dagliga verksamheten på arbetsplatser och inom barnomsorg och skola.  

När världens länder rankas efter jämställdhet, hamnar Sverige högt upp. Landet har en 

ledande roll som jämställdhetsmodell tillsammans med de andra nordiska länderna då 

jämställdheten anses som hög i samhället och så även i den politiska sfären där både 

valdeltagandet och andelen män och kvinnor i beslutsfattandet uppfattas vara i balans 

(Bergqvist, Adman, Jungar 2008:10). I Sveriges riksdag innehas 47 % av platserna av kvinnor 

och i regeringen är hälften av statsråden kvinnor medan andelen kvinnor i kommunpolitiken 

utgör 41 procent av ledamöterna (Regeringskansliet 2010).  

 Dock visar tidigare studier på att trots Sveriges höga nivå av övergripande jämställdhet i 

samhället, finns det ändå en skev fördelning mellan män och kvinnor i olika politiska 

intressefrågor. Större delen av kvinnor i kommunpolitiken sitter i nämnder som ansvarar för 

mjuka frågor som omsorg, kultur och skola medan männen oftast sitter på poster i de nämnder 

som behandlar hårda frågor, dvs. av ekonomiska och styrande karaktärer (Bergqvist 1994:44).  

Sveriges riksdag och regering skall verka för att alla medborgare behandlas lika och ges 

samma rättigheter till inflytande oavsett vilket kön man tillhör. Detta skall även speglas nedåt 

i den kommunala politiken som är den nivå som kommer närmast medborgarna. Där fattas de 

beslut som dagligen påverkar vår vardag och omgivning.  Sammansättningen av kvinnor och 

män ska spegla samhället i övrigt eftersom den kommunalpolitiska nivån verkar som en 

mindre version av riksdag och regering. För att den politiska sfären ska spegla balansen 

mellan de kvinnliga och de manliga medborgarna i samhället måste lika många kvinnor som 

män ta sig över de trösklar som nomineringsprocesserna och kandidatvalen kan innebära. 

Studier visar att kvinnor har svårare att ta sig hela vägen igenom processen, vilken varierarar 

efter partiorganisation. Tilläggas ska att kvinnor ofta ses som en resurssvag grupp när 

partierna skall arbeta fram kandidater till valen (Bäck 2003:113). Vissa partier strävar uttalat 

efter minst 50 procent kvinnor medan andra endast talar om en jämn könsbalans utan att 

specificera med siffror.  
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Kvinnorna har därför olika svårt att ta sig in i den politiska beslutsprocessen beroende på 

vilket parti de tillhör.  

Men hur jämt är det mellan kvinnor och män när de har tagit sig igenom nomineringar och 

val? Deltager de på samma villkor i kommunpolitiken?  

 

1.2 Studiens avgränsningar 

När studier genomförs runt könsrepresentationen, handlar det oftast om kvinnors 

representation. Söks det svar på mäns överrepresentation eller mäns minskande 

representation, behövs andra angreppssätt och frågor, vilket sannolikt även ger andra svar. Jag 

avser att i min studie behandla kvinnors politiska representation. Det är min studies första 

avgränsning.  

Kvinnorepresentation kan antingen studeras genom att man tittar på hur den varierar över tid 

eller mellan rum. Men den kan även studeras genom att man tittar på kvinnornas handlingar 

och inflytande. Eftersom jag väljer att dels titta på hur andelen kvinnor fördelas mellan partier 

och nämnder i kommunalpolitiken men även har samtalsintervjuer med kvinnliga politiska 

representanter där deras uppfattningar av hinder och graden av inflytande undersöks, väljer 

jag att kombinera dessa båda sätt att angripa kvinnorepresentationen.  

Vidare väljer jag att fokusera på deskriptiv kvinnorepresentation som fokuserar på antalet 

kvinnor, eftersom jag är intresserad av hur andelen kvinnor varierar i de olika nämnderna och 

partierna. Men samtidigt så är den substantiella representationen, som fokuserar på de 

kvinnliga ledamöternas aktiviteter, intressant då jag hoppas på att den även kan förklara 

varför kvinnor väljer att aktivt handla och söka sig till vissa områden av politiska frågor samt 

deras uppfattningar av deras inflytandegrad. Det är min studies tredje avgränsning.  

Min studie avgränsas ytterligare då jag väljer att genomföra studien som en fallstudie, där 

Kalmars kommunfullmäktige med nämnder blir det studerade objektet.  
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1.5 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur jämställt det är mellan kvinnor och män inom Kalmars 

kommunalpolitik. Då detta är ett stort område och det finns många olika uppfattningar av vad 

uppnådd jämställdhet är, använder jag mig av frågeställningar för att rama in den 

jämställdhetsaspekt som jag vill studera vars fokus hamnar på kvinnornas politiska 

representation. Syftet blir dels att se hur kvinnorna fördelas mellan nämnderna och om det kan 

finnas en skillnad mellan andelen kvinnor från blå respektive röda partier. Samtidigt ska 

kvinnornas uppfattningar och erfarenheter av hinder i deras representation studeras, vilket jag 

gör genom samtalsintervjuer med politiskt aktiva kvinnor från Kalmars kommunalpolitik.  

Därigenom blir mina frågeställningar av följande slag: 

 

1. Är kvinnorna i Kalmars kommunalpolitik med på samma villkor som männen? 

Representeras de till lika stor del? 

Går det att se en skillnad mellan kvinnornas och männens placeringar i nämnderna? 

 

2. Finns det någon skillnad mellan kvinnornas uppfattningar av eventuella hinder 

beroende på deras partitillhörighet? 

Vilka erfarenheter och upplevelser har kvinnorna som just kvinnliga politiker? 

Upplever kvinnorna att de medverkar på samma politiska nivå som männen? 

 

1.4  Genomgång av studien 

Att kvinnor inom den politiska sfären ännu inte ligger i jämn balans med männens 

andelssiffror är uppseendeväckande eftersom Sverige betraktas som en jämställdhetsmodell. 

Studier visar att kvinnor oftast återfinns i politiska områden som anses traditionellt kvinnliga, 

exempelvis omsorg och kultur medan männen sitter på poster som definieras som manliga 

exempelvis ekonomi och samhällsplanering.  
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Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnorna i Kalmars kommunalpolitik fördelas 

mellan de kvinnliga och manliga politikområdena samt om det finns någon skillnad i 

fördelningen mellan partierna. Denna del av studien genomförs kvantitativ då det är siffrorna 

som får visa den faktiska uppdelningen. Fem kvinnor väljs ut till samtalsintervjuer. 

Motiveringen till att just dessa plockades är att de dels representerar olika partier samt att de 

sitter på poster i både de kvinnliga och de manliga politikområdena. Resultatet av studien 

visar hur andelen män är betydligt högre än kvinnorna på de granskade politiska posterna. I 

både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ligger andelen kvinnor under andelen 

kvinnliga riksdagsledamöter och regeringsledamöter. Den största andelen kvinnor hittas i de 

områden som klassificeras som kvinnliga områden. Dock är ändå andelen män större än 

andelen kvinnor inom det mjuka området. Resultatet från samtalsintervjuerna pekar på att det 

inte finns en uppenbar skillnad i uppfattningar av hinder kopplat till partitillhörighet. Däremot 

finns det en slående likhet i kvinnornas uppfattningar i vilka hinder de måste ta sig över och 

hur de hela tiden i det politiska arbetet utsätts för männens marginaliseringar och 

kommentarer. Studien fastslår att Kalmars kommunalpolitik inte är jämställd vare sig i siffror 

eller i behandlingen av politikerna efter deras könstillhörighet. Den annars så traditionella 

sprickan mellan blå och röda partier har förminskats för att istället vara väl synlig mellan män 

och kvinnor. Resultatet visar hur den demokratiska politiken kan betraktas som försvagad, då 

kvinnor och män inte uppnår samma möjligheter till deltagande, inflytande och jämlikt 

bemötande.  
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Kapitel 2: Teori 

Kvinnors representation i politiska församlingar kan förklaras i två olika perspektiv, det 

pessimistiska och det optimistiska vilka jag presenterar i följande kapitel. I kapitlet lyfter jag 

även fram teorier och studier som riktar sig mot att förklara skillnader i mäns och kvinnors 

politiska intressen, varför kvinnor bäst representeras av kvinnor samt skillnader mellan 

kvinnors möjligheter att nå de politiska posterna. En genomgång görs även av tidigare 

forskning i ämnet.  

2.1 Det pessimistiska synsättet  

I det pessimistiska perspektivet förklaras kvinnornas maktlöshet och männens makt med att 

det är strukturellt grundat, en könsmaktsordning. Den sneda fördelningen av makten har länge 

pågått i de demokratiska systemen och är därför svår att bryta och kommer hela tiden att 

upprepas (Bergqvist, Adman, Jungar 2008:11).  Detta perspektiv ligger nära den traditionella 

synen på det politiska systemet där det är åsikterna som representeras. Då spelar inte heller 

könsfördelningen någon roll eftersom politiken inte påverkas av representanternas kön, 

etnicitet eller kön (Wide 2006:22). De förändringar som skett, och sker, förklaras i termer av 

marginalisering och särskillnad. Att kvinnor kommer in i krympande institutioner innebär att 

de får tillträde i de institutioner som ur maktsynpunkt inte längre är centrala. Variationen i 

synsättet kan även peka på att i de fall kvinnorna får tillgång till de viktiga institutionerna så 

sker det inom dem en marginalisering av kvinnorna. I det pessimistiska perspektivet sker en 

marginalisering som innebär att kvinnorna placeras i vissa ”mjuka” områden som anses ha 

lägre status och då även har förminskad grad av makt och inflytande. Då männen är 

intresserade av de inflytelserika posterna behåller de dem för sig själva. Därmed sker det en 

ny könssegregering och maktstruktur inom institutionerna (Bergqvist 1994:20). 

I regel har kvinnor varit underordnade och i minoritet gentemot männen i offentliga 

institutioner. Christina Bergqvist pekar på att de män som innehar poster med makt eller 

uppfattar kvinnornas delaktighet som hot har ett intresse av att inte släppa de regler som 

gynnar deras positioner. Dock anses även kvinnorna ha intresse av att ändra de regler som 

missgynnar deras delaktighet (Bergqvist 1994:25).  
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2.2 Det optimistiska synsättet 

Inom det optimistiska perspektivet betraktas kvinnorna som handlande aktörer vars största 

uppgift är att skapa förändringar i institutionerna. Handlingsutrymme för kvinnor finns även i 

patriarkala system. Kvinnorna väljer då att göra strategiska val av de frågor som de är 

intresserade av och som de vill verka i. Därför koncenterars kvinnliga politiker till områden 

av mjuk karaktär som exempelvis vård, omsorg och kultur. Deras intresseområden kan inte 

förklaras i reproduktionen av gamla könsmönster (Wide 2006:22).  

Medborgarskap i en demokratisk process innebär att kvinnor ges möjligheter att integreras i 

det politiska beslutsfattandet. Integrationen är en möjlig utveckling i det optimistiska 

perspektivet. Dels handlar det om en synlig ökning av andelen kvinnor men det innefattar 

även en integration av de politiska krav som kvinnorna har.  Detta används som ett argument 

för att kvinnor ska vara inkluderade i det politiska beslutsfattandet- män och kvinnor har olika 

preferenser, intressen och krav (Bergqvist 1994:20).  

2.3 Skillnader mellan mäns och kvinnors politiska intressen 

Christina Bergqvist talar för att det är rimligt att utifrån historiska situationer tala om 

kvinnointressen. Det kan också visa sig utifrån att kvinnor organiserar sig i grupper utifrån 

gemensamma intressen eller för att de inte blir insläppta i manligt dominerade organisationer 

(Bergqvist 1994:17).  

I Hege Skjejes studie av norska parlamentsledamöter pekar hon på en markant konsensus över 

partigränserna och mellan könen om att kön utgör, och bör utgöra en skillnad. Både män och 

kvinnor såg kvinnor som särskilt intresserade av välfärdspolitik, miljö, jämställdhet, 

utbildning och nedrustning, medan män sågs som mer intresserade av ekonomi, industri, 

energi, nationell säkerhet och utrikespolitik. Därför finns det en skillnad som kopplas till de 

två grupperna av politiker (Phillips 1995:95). En nordisk studie från början av 1980-talet fann, 

att kvinnors placering i utskotten kännetecknades av, för det första, en koncentration till 

traditionella kvinnoområden och för det andra, till utskott med låg status (Bergqvist 1994:44).  

Sociala frågor av omsorgskaraktär och frågor runt kultur som kan betecknas som ”mjuka” 

frågor har ofta lägre status än frågor som berör finanspolitik och styrning vilka kan betecknas 

som ”hårda” områden (Bergqvist, Adman, Jungar 2008:38).  
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Dock resonerar Christina Bergqvist vidare att det inte är ett tecken på maktlöshet och 

marginalisering att kvinnor blir starkare representerade inom sina kompetensområden. 

Tvärtom är det en förutsättning för inflytande över samhällsfrågor. Så länge kvinnor är 

underrepresenterade är det strategiskt viktigt att inta de positioner där de bäst kan tillvarata 

sina intressen och där de bäst kan bidra med sin kompetens och erfarenhet (Bergqvist 

1994:45). Politikområden som är särskilt viktiga för kvinnors livsvillkor är de socialpolitiska 

och utbildningspolitiska. Att politikområdena överhuvudtaget delas upp i ”mjuka” respektive 

”hårda” områden där de ”mjuka” delarna betraktas ha lägre status speglar samhällets, och då 

även politikens, föreställningar om vad som ger makt och anses som viktigt. Därmed speglar 

de värderingarna den sfär där männen dominerar med sina erfarenheter (Bergqvist, Adman, 

Jungar 2008:38).  

2.4  Kvinnor för kvinnor och män för män 

Statsvetarna Lena Wägnerud och Maria Oskarsson har i sina studier sett att kvinnliga politiker 

bättre kan representera de åsikter kvinnliga väljare har än vad manliga politiker kan. Detta 

resonemang bygger på kvinnornas erfarenheter och intressen av kvinnliga områden. Är 

representationen jämställd så minskar risken att männens intressen och uppfattningar skall få 

större tyngd i besluten och istället får kvinnornas intressen ett rättmätigt inflytande över 

besluten (Bergqvist, Adman, Jungar 2008:24). Forskningen pekar på att det krävs en kritisk 

massa på minst 30 procent kvinnor av den totala andelen deltagande medborgare, för att 

kvinnorna skall kunna ha inflytande i de politiska besluten (Bergqvist, Adman, Jungar 

2008:32). Om andelen kvinnor är låg, eller inte överhuvudtaget släpps in, är det en indikation 

på diskriminering av kvinnor. Men samtidigt innebär inte en hög andel kvinnor att de 

automatiskt har en hög substantiell representation. Med andra ord betyder det att många 

kvinnor inte nödvändigtvis innebär något verkligt kvinnligt inflytande i politiken (Bergqvist, 

Adman, Jungar 2008:47).  
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2.5  Skillnader mellan kvinnors möjligheter att nå de politiska posterna 

Partierna sitter på makten över nomineringarna till de allmänna valen. Vissa variationer kan 

hittas beroende var deras ideologiska ståndpunkt finns. Tidigare studier har pekat på hur 

partier som räknas till den högra partihalvan har tendenser till att föra fram färre kvinnor är de 

partier som hamnar inom den vänstra partihalvan.  Förklaringen grundas på att högerpartier 

ofta tar avstånd från kvoteringssystem och varvade listor. Dessutom anses de ofta ha en mer 

konservativ och traditionell kvinnosyn (Wide 2006:37). Att fler kvinnliga kandidater 

nomineras inom vänsterpartierna beror på att de har fler kvinnliga väljare. Det påverkar deras 

kvinnonominering genom att de antingen motiveras eller tvingas till en ökad 

kvinnonominering. Dessutom engagerar sig fler kvinnor inom de vänsterorienterade partierna, 

vilket ger partierna en bred bas att plocka kvinnor från (Wide 2006:224).  

 

2.6 Tidigare forskning   

Av de svenska studier av kvalitativ art som gjort på kvinnorepresenationen på 

kommunfullmäktigenivå, är det få som riktar sig till att försöka förklara variationen i 

representationen. I stället är det många studier som riktar sig mot kvinnornas villkor- 

intressen, upplevelser och avhopp.  

Jessika Wide argumenterar i sin avhandling, Kvinnors politiska representation i ett 

jämförande perspektiv- nationell och lokal nivå, för att kvinnors politiska representation 

utvecklas i ett samspel mellan aktörer, institutioner och strukturer. Den är formad efter den 

kontext som den verkar i. 

Gun Hedlunds studie av de politiska kvinnornas intressen och villkor i Örebros 

kommunalpolitik, ”Det handlar om prioriteringar”. Kvinnors villkor och intressen i lokal 

politik, visar att en majoritet av de kvinnor hon intervjuade ansåg att de som kvinnliga 

ledamöter bättre kunde representera de kvinnliga väljarna än vad de manliga ledamöterna 

kunde. Bland de kvinnliga ledamöter som diskuterade runt kvinnointressen fanns det en stor 

enighet runt vilka de kvinnliga områdena var: barn, äldre, handikappade och övergripande 

omsorgsfrågor. 
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Lena Wägneruds avhandling Politikens andra sida- om kvinnorepresentationen i Sveriges 

riksdag visar hur kvinnliga respektive manliga ledamöters inställningar till en jämn 

könsfördelning skiljer sig åt. Kvinnorna har en större tilltro till att deras närvaro i den 

demokratiska beslutsprocessen innebär, kan eller bör innebära strukturella förändringar som 

gynnar kvinnor som grupp.  
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Kapitel 3: Metod 

Kapitlet presenterar mina metodval och hur jag använder dem i min studie. 

Informationsmaterial i form av tryckt litteratur och elektroniska källor presenteras. 

3.1 Metodval 

För att få en övergripande syn över hur balansen ser ut mellan kvinnor och män på de olika 

posterna, väljer jag att sammanställa informationen från Kalmar kommuns hemsida till mer 

lättöverskådliga tabeller. Tabellerna visar även partiernas balans mellan kvinnor och män 

samt deras fördelning av dem inom de politiska områdena. Att kvantifiera kvinnornas 

representation kan vid en första anblick verka torftigt och ytligt, men det ger en uppfattning 

inom vilka nämnder den största andelen kvinnor hittas och om det finns någon skillnad mellan 

partierna i hur stor andel av de tillgängliga posterna som innehas av kvinnor. Därför är 

kvantifierbar metod det alternativ jag anser tillför mest information i den delen av 

undersökningen.  

De presenterade siffrorna ger svart på vitt hur balansen mellan kvinnor och män är. Dock är 

mitt syfte med studien att tränga bakom siffrorna och fånga upp de uppfattningar och 

upplevelser som de kvinnliga representanterna har. Detta genomförs via fem samtalsintervjuer 

som sker med kvinnor från olika nämnder, positioner och partier. En presentation av min 

studie skickades till kvinnorna som sedan svarade och bokade intervjutillfälle. De deltagande 

kvinnorna är väl medvetna om hur jag använder samtalsmaterialet i min studie och en av 

kvinnorna fick på begäran läsa igenom sin intervju och godkände därefter materialet. 

Samtalsintervjuerna har rört sig runt ett antal bestämda punkter (som presenteras i 4.7) men 

tillät även avvikelser i de punkter kvinnorna uppfattade som extra viktiga (exempel på sådana 

punkter var männens dominans och hur kvinnor skall öka sin representation) och ville 

diskutera vidare Att mitt val är samtalsintervjuer och inte frågeenkäter som kan fånga upp fler 

uppfattningar, motiverar jag med att författarna till Metodpraktikan visar hur metodvalet har 

möjlighet att fånga upp specifika uppfattningar och ger mig möjlighet att gå vidare med dem 

under samtalen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012: 257). Samtalsintervjuerna 

används för att fylla på med kvinnornas uppfattningar, vilka inte syns i de kvantifierbara 

siffrorna.  
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Deras erfarenheter av kvinnlig politisk representation kan ge mig förklaringen till hur 

jämställdheten är uppnådd och vilka hinder de möter i sitt agerande som kvinnliga politiker. 

De fem kvinnorna presenteras inte med namn, då det inte är av intresse i min studie. Däremot 

är det deras partitillhörighet och politiska post som intresserar mig. Därför har kvinnorna valts 

ut för att representera blå och röda partier samtidigt som de är fördelade mellan ”hårda” och 

”mjuka” områden. Att jag har begränsat mig till fem intervjuer har dels att göra med att 

kvinnorna ofta har annan sysselsättning vid sidan av politiken vilket ger små möjligheter till 

intervjutid, dels att Metodpraktikans författare understryker att de viktigaste inslagen i valen 

av intervjupersoner är ett genomtänkt urval och noggranna förberedelser av intervjupersonen 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012: 261). Kvinnorna representerar följande 

poster och partier: 

Ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen (M) 

Ledamot i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen (Fp) 

Ledamot i kommunfullmäktige och Barn- och Ungdomsnämnden (S) 

2:e v ordförande i Omsorgsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i 

kommunstyrelsen (V) 

Ledamot i samhällsbyggnadsnämnden (Mp) 

Efter att den kvantifierbara och den kvalitativa delen är avslutad, sammanställs resultaten i 

slutsatser där jag försöker att förklara kvinnornas fördelning och anledningen till deras 

uppfattningar av eventuella hinder. Dock måste jag ha i åtanke att jag inte kan behandla 

kvinnornas uppfattningar som ”sanna” eller ”falska” eftersom det är deras uppfattningar av 

sina världar vi samtalar runt. Samtidigt måste jag hela tiden tänka på att inte väga in mina 

egna fördomar eller förväntningar i hur mina intervjuade kvinnor skall svara (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012:259). Samtalsintervjuerna har varit avslappnade och 

gett möjligheter till vida diskussioner om det studerade ämnet. Jag kan inte svara på om en 

manlig intervjuperson hade fått samma tyngd och nyans i sina svar av de intervjuade 

kvinnorna. Möjligtvis kan jag ha fått en mjukare stämning eftersom jag själv är kvinna, men 

detta kan jag endast spekulera i.  
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3.2 Materialpresentation 

Den största delen av litteratur återfinns i Kön och politik av Christina Bergqvist, Per Adman 

och Ann-Cathrine Jungar. Boken riktar sig mot de skillnader som hittas mellan könen i deras 

politiska representation och jämställdhetssträvan. Författarna presenterar olika 

förklaringsmodeller runt kvinnorepresentationen och dess betydelse för demokratiska 

processer. Lena Wägneruds avhandling Politikens andra sida- om kvinnorepresentationen i 

Sveriges riksdag påvisar hur kvinnliga riksdagsledamöter ser med andra perspektiv på vikten 

av ett jämställt system jämfört med de manliga riksdagsledamöterna. Jessika Wide undersöker 

i sin avhandling, Kvinnors politiska representation i ett jämförande perspektiv- nationell och 

lokal nivå, kvinnors politiska representation i tid och rum som visar hur strukturen i politiken 

och den kontext den verkar påverkar kvinnornas politiska representation. Christina Bergqvist 

jämför i sin studie, Mäns makt och kvinnors intressen, maktens fördelning i offentliga 

institutioner och intresseorganisationer. Studien visar hur kvinnor har ett intresse av att vara 

representerade vilket mobiliserar dem över parti- och organisationsgränser. Anne Phillips The 

Politics of Presence- The Political Representation of Gender, Ethnicity and Race, analyserar 

om alla grupper i ett samhälle behöver vara med i beslutande församlingar inom den 

representativa demokratin.  Mats Bäck och Tommy Möller redogör i Partier och 

organisationer om deras partisystem, roller som rationella aktörer och nomineringar. Gun 

Hedlunds studie, ”Det handlar om prioriteringar”. Kvinnors villkor och intressen i lokal 

politik, visar hur villkoren för politiskt deltagande inte är jämlika mellan kvinnor och män. 

Som metodhjälp används Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad 

av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud.  
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Kapitel 4: Studiens undersökning 

Kapitel presenterar studiens empiriska del där en kort presentation först görs av alla 

medborgares rättigheter till inflytande. Därefter genomförs den kvantitativa delen där 

kvinnorepresentationen undersöks i Kalmars kommunalpolitik. Slutligen redovisas 

samtalsintervjueras resultat. 

4.1 Presentation av alla medborgares rättigheter till inflytande 

Sveriges rikes lag tydliggör i de lagar som behandlar statsskickets grunder hur alla människor, 

oavsett kön och personlig bakgrund, ska ha samma möjligheter att uppnå delaktighet och 

jämlikhet i samhället.  Den offentliga makten i Sverige ska ta hänsyn till alla människors lika 

värde, frihet och värdighet. Det vill säga, kvinnor och män åtnjuter samma rättigheter att 

deltaga och respekteras (Riksdagen 2012). 

1 kap. Statsskickets grunder  

 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans frihet och värdighet. 

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla 

områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. 

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i 

samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av 

människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös 

tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller 

den enskilde som person (Riksdagen 2012).  
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4.2 Presentation av kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är kommunens form av ”riksdag. Det är det högst beslutande organet 

och de 61 politikerna utses av kommunens invånare genom allmänna val vart fjärde år. 

Kommunfullmäktige fattar beslut i större ärenden men bestämmer även vilka nämnder som 

skall finnas, vilka uppgifter de skall ha samt vilka ledamöter och ersättare som ska sitta i 

nämnderna (Kalmar Kommun A). 

Tabell 4.1- Fördelningen av kvinnor och män i Kommunfullmäktige 

Parti Män Kvinnor Totalt 

Socialdemokraterna 17 12 29 

Vänsterpartiet 1 1 2 

Miljöpartiet 1 3 4 

Moderaterna 10 3 13 

Centerpartiet 5 0 5 

Folkpartiet 1 3 4 

Kristdemokraterna 1 1 2 

Sverigedemokraterna 2 0 2 

 38 23 61 

(Kalmar Kommun A). 

En skillnad syns mellan andelen män och kvinnor som representeras i fullmäktige där 

kvinnorna sitter på 23 av de 61 platserna vilket är 37 procent, samtidigt som kvinnorna i 

riksdagen utgör 47 procent av ledamöterna. Den största skillnaden inom partierna finns i 

Moderaterna, där kvinnorna utgör mindre än en fjärdedel av den totala andelen. Miljöpartiet 

och Folkpartiet är de partier där kvinnorna dominerar, i båda fallen med 75 procent, jämfört 

med männens 25 procent. Sverigedemokraterna innehar två av mandaten, men då de inte är 

representerade i nämnderna, faller de ut ur min undersökning. Noteras skall ändå att deras två 

mandat representeras av två män. 
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4.3 Presentation av kvinnorepresentationen i kommunstyrelsen 

Kommunens ”regering” är kommunstyrelsen där 15 politiskt tillsatta ledamöter verkar. 

Uppgifterna är att bereda ärenden och verkställa fullmäktiges beslut, ansvara för kommunens 

ekonomi samt att organisera verksamheten i de kommunala nämnderna (Kalmar kommun B). 

Tabell 4.2- Fördelningen av kvinnor och män i Kommunstyrelsen 

Parti Män Kvinnor Totalt 

Socialdemokraterna 4  3 7 

Vänsterpartiet 1 0 1 

Miljöpartiet 0 1 1 

Moderaterna 2 1 3 

Folkpartiet 0 1 1 

Kristdemokraterna 1 0 1 

Centern 1 0 1 

 9 6 15 

(Kalmar Kommun B) 

Männen har en större andel mandat i kommunstyrelsen. De partier som har fler än två mandat, 

Moderaterna och Socialdemokraterna, har placerat en man på det udda mandatet. De övriga 

partierna har ett mandat var, där det endast är Miljöpartiet och Folkpartiet som har kvinnor på 

sina poster. Kvinnorna sitter på 6 av de 15 platserna vilket är 40 procent av mandaten. 

Kvinnornas andel i kommunstyrelsen är lägre än fördelningen av kvinnliga mandat i 

regeringens 50 procent. 
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4.4 Presentation av kvinnorepresentationen i ”mjuka” områden 

En övergripande tabell görs över de områden som klassificeras som traditionella 

kvinnointressen, det vill säga Barn- och ungdomsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, 

Omsorgsnämnden, Socialnämnden, Södra Möre kommundelsnämnd (som ansvarar för frågor 

som berör kommundelen, såsom barnsomsorg och skola, kultur- och fritidsgårdar, 

äldreomsorg och hemsjukvården) och Överförmyndarnämnden. Dessa nämnder hamnar inom 

ramen för ”mjuka” områden efter Bergqvist, Adman och Jungars indelning av kvinnliga 

respektive manliga intressen (se stycke 2.3). 

Tabell 4.3- Fördelningen av andelen kvinnor och män inom de olika nämnderna samt 

fördelningen av kvinnor och män inom de representerade partierna. 

 BarnUngdom KulturFritid Omsorg Social Södra Möre Överförmyndar 

 M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv 

M 1 1 2  1  2 1 2  1  

Fp 1  1   1  1  1   

Kd      1       

S 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 

Mp  1  1  1 1  1    

V  1  1  1  1  1   

C 1   1  1   1    

 6 5 6 5 4 7 6 5 7 4 2 1 

(Kalmar kommun C, Kalmar Kommun D, Kalmar Kommun E, Kalmar Kommun F, Kalmar 

kommun G, Kalmar kommun H).  

Andelen kvinnliga poster är 27 jämfört med männens 31 poster. Alltså utgör kvinnorna lite 

mindre än 50 procent av andelen ledamöter.  Störst skillnad mellan kvinnor och män hittas i 

Omsorgsnämnden där kvinnorna sitter på 7 av de 11 platserna. Omsorgsnämnden är den 

nämnd som bäst kvalar in under kategoriseringen ”kvinnliga intresseområden”.  
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4.5 Presentation av kvinnorepresentationen i ”hårda ”områden 

De nämnder som enligt ovanstående indelning istället klassificeras som traditionellt manliga 

intressen, det vill säga ”hårda” områden är följande: Servicenämnden, 

Samhällsbyggnadsnämnden, Valnämnden och Krisledningsnämnden.  

Tabell 4.4-Fördelningen av andelen kvinnor och män i nämnderna samt över andelen kvinnor 

och män inom partierna. 

 Service Samhällsbyggnad Val Krisledning 

 M Kv M Kv M Kv M Kv 

M 2  2  1 1   

Fp  1 1      

Kd         

S 3 2 3 1 2 1 1 1 

V 1  1      

Mp  1 1 1    1 

C 1  1    1  

 7 4 9 2 3 2 2 2 
(Kalmar kommun I, Kalmar kommun J, Kalmar kommun K, Kalmar kommun L). 

Den totala andelen kvinnliga representanter är 10 stycken, det vill säga knappt 33 procent av 

det totala antalet 31 mandat. Den största skillnaden mellan andelen kvinnor och män hittas i 

Samhällsbyggnadsnämnden där kvinnorna sitter på 2 av de 11 platserna vilket är mindre än 20 

procent av de totala posterna. Stor skillnad finns även mellan kvinnor män i Servicenämnden 

där kvinnorna sitter på 4 av de 11 platserna vilket är mindre än 40 procent av de totala 

posterna.  
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4.6 Sammanfattning av kvinnorepresentationen  

Totalt har kommunfullmäktige och de analyserade nämnderna totalt 165 platser som är 

politiskt tillsatta. Av dessa innehar kvinnorna totalt 67poster jämfört med männens 98, vilket 

är 40 procent mot männens 60 procent av posterna. Den största skillnaden mellan andelen 

kvinnor och män hittas i det ”hårda” området där kvinnorna sitter på knappt 33 procent. Flest 

andel kvinnor hittas i det ”mjuka” området där andelen kvinnor är nästan 50 procent. I 

kommunfullmäktige har kvinnorna 37 procent av posterna och något högre andel i 

kommunstyrelsen där de sitter på 40 procent av posterna. Inom partierna finns skillnad i hur 

antalet mandat fördelas mellan kvinnorna och männen.  

Tabell 4.5 Fördelningen av andelen kvinnor och män som representerar från varje parti.  

Parti Man Kvinna Totalt 

Socialdemokraterna 45 32 77 

Vänsterpartiet 4 6 10 

Miljöpartiet 4 10 14 

Moderaterna 26 7 33 

Folkpartiet 4 8 12 

Kristdemokraterna 2 2 4 

Centerpartiet 11 2 13 

(Uppgifterna är sammanställda av tabellerna i studien).  

Den största skillnaden inom ett parti, med avseende på fördelningen mellan könen, är 

Moderaternas skillnad mellan deras andel män och kvinnor där männen sitter på 26 av 

posterna medan kvinnorna endast innehar 7 av dem. Även Socialdemokraterna och 

Centerpartiet har fler män än kvinnor på sina poster. Den jämnaste fördelningen av posterna 

finns inom Kristdemokraterna som har fördelat sina 4 mandat mellan två män och två 

kvinnor. Miljöpartiet är det parti där störst andel kvinnor innehar flest poster gentemot 

männen i samma parti. Därefter har även Folkpartiet och Vänsterpartiet fler kvinnor än män 

på sina poster.  
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4.7  Samtalsintervjuer 

Syftet med samtalsintervjuerna är att få en djupare förståelse av vad siffrorna visar i 

granskningen av kvinnofördelningen i nämnderna. Intervjuerna har förts kring bestämda 

samtalspunkter som presenteras som punkter i presentationen. Dock har mängden 

uppfattningar och hur lång tid som lades vid varje samtalspunkt varierat mellan varje 

intervju beroende på kvinnornas specifika intressen.  

 Varför kvinnorna sitter i sina nämnder 

Samtliga kvinnor upplever att de blev placerade på sina poster och att de inte själva har valt 

var de sitter. Däremot skiljer sig deras åsikter åt efter hur gärna de egentligen arbetar med det 

område som de placerats i. De kvinnor som uppfattar att de är nöjda med sina placeringar 

hade, om de kunnat, valt det området efter sitt intresse eller kompetensområde. Ledamoten 

från Mp har med sina kunskaper och erfarenheter av jordbruksutveckling och miljöaspekter 

ett stort intresse av att följa frågorna av den karaktären som behandlas i 

Samhällsbyggnadsnämnden.  

Ledamoten från Fp har inget emot att sitta i kommunstyrelsen men påpekar hur män förväntat 

sig att hon ska vara intresserad av frågor inom det ”mjuka” området: 

”Gubbarna förväntade sig att jag skulle välja Omsorgsområdena, men jag var så trött på det 

området från mitt yrkesområde, och valde därför ”Gata-Park”. Då var det stor uppståndelse 

över mitt val, men idag har nog männen vant sig mer, och kanske även har andra ögon att se 

med”. 

Ledamoten från S blev erbjuden placeringen i Barn- och Ungdomsnämnden då området kan 

kopplas till hennes familjesituation. Hon kände att hon kunde tillföra erfarenheter och 

aspekter.  

De kvinnor som inte hade valt samma placeringar om de själva kunnat välja fritt bland 

nämnderna är båda intresserade av poster inom det ”hårda” området. 
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Ledamoten från V blev placerad i Omsorgsnämnden: ”Det är klart att det är viktiga frågor, 

men det är inget jag brinner extra för. Dock arbetar jag ändå hårt med frågorna”.  Vid 

mandatskiftet önskade hon sitta i Samhällsbyggnadsnämnden eftersom hon ville föra in en 

annan dimension i det hårda arbetssättet. Posten var innan tillsatt av en man och då han var 

bekant med de andra männen så fick han behålla plasten ytterligare en period. Ledmoten har 

tidigare suttit i Barn- och Ungdomsnämnden som kopplades samman med hennes 

intresseområde som doktorand i pedagogik, och hon har även suttit i Kultur- och 

Fritidsförvaltningen. Dessa två poster har hon blivit placerad i. Som hon uttrycker det över 

sina placeringar inom Vänsterpartiet: ” Det är långt mellan policy och handling, vilket är 

utmärkande för ett feministiskt part”.  

Ledamoten från M erbjöds olika poster, men att hon idag sitter som ersättare i 

Kommunstyrelsen beror på att hon inte ville att någon annan skulle ”offra sig och lämna sin 

post för hennes skull. Intresset fanns att få sitta i Barn- och Ungdomsnämnden, men då en 

jävsituation kunde uppkomma med hennes arbetssituation sitter hon idag istället i 

Gymnasieförbundet. Dock är önskan störst att nå ordförandeposten i Kommunstyrelsen.  

 

 Kvinnliga- och manliga intressen 

Samtliga ledamöter menar att det kanske kan finnas intresseområden som mer förknippas med 

kvinnor än med män. Dock är det på individnivå som intresset räknas. Kvinnorna påpekar 

även att samhällsnormen förväntar sig att de skall vara extra intresserade av frågor som 

handlar om omsorg av barn och äldre. 

Ledamoten från Mp ser inte några egentliga skillnader mellan mäns och kvinnors intressen. 

Det handlar om intressen på individnivå. Däremot uppfattar hon att männen ändå helst ser 

andra män på höga positioner, och sådana poster som har hög status. 

Ledamoten från M upplever att kvinnor i allmänhet är genuint intresserade av mjuka frågor, 

vilket ligger närmast när man har egna barn. Samtidigt menar hon att det finns fördomar om 

att kvinnor inte har andra intressen. Att det ändå till största delen är männen som når posterna 

inom hårda frågor anser hon beror på att de är bättre på att ta för sig. Dessutom är det 

självklart inom systemet att männen ska ha de styrande funktionerna.  
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Även ledamoten från S påpekar att kvinnor förväntas vara intresserade av mjuka frågor, och 

att en del kvinnor kanske just därför söker sig till de områdena.  

 Uppfattningar om varför det är svårare för kvinnor att arbeta politiskt 

Samtliga ledamöter uppfattar att männen har lättare för sig att tala och ta sig fram i politiken. 

De spelar ett spel, som kvinnor har svårt för att hänga med i då kvinnor generellt är mer 

regelföljande och socialiserad till att vara trevlig och tillmötesgående.  Ledamoten från Mp 

ser en tydlig skillnad i hur kvinnor och män arbetar politiskt. Eftersom kvinnor är mer 

principfasta och mer gärna följer regler och processer i beslutsfattandet har de följaktigen 

också det svårare att hänga med männen som är bättra på att just ”kohandla” och frångå 

regler. Allt för att skynda på processer och beslut. Detta uppfattar ledmoten som extra tydligt 

hos den yngre generationen: 

”Män är bättre på kohandel och att spela rätt spel”. Ledamoten från Mp har en förklaring till 

varför männen lättare tar sig fram i politiken: ”Ju närmare makten man är, ju mer benägen är 

man fast vid den och dela den med någon annan”. Av tradition har männen redan makten, 

dessutom har de en tradition i talträning. Ledmoten ger bastun som ett klassiskt exempel där 

männen snackar ihop sig.  Ledamoten från Mp ser kvinnors egenskaper som hinder för dem 

själva. Då kvinnor ofta tänker först för att undvika risker, pratar männen helst först och är 

mindre benägna att tänka till. Den försiktighetsprincipen gör att kvinnorna har svårare att 

konkurrera med männens snabba processer.  

Att männen tar fler tillfällen till att höras och prata uppfattas av fler kvinnor. 

”Jag blir bara förbannad när gubbarna älskar att höra sin egen röst trots den totala bristen på 

självinsikt”. (Ledamot från S).  

”Männen är bättre på att prata ihop sig, bilda nätverk och samarbeta för att få bort någon från 

en position”. ( Ledamot från Fp) 

Ledamoten från Fp ser en klar faktor till varför det är svårare för kvinnorna att arbeta 

politiskt:” Den gamla demokratitraditionen håller på att förändras, den har helt enkelt 

förminskats. Yngre beslutsfattare, män, hoppar över processer i strävan efter snabba resultat. 

Många känner nog då att det inte är någon idé att man engagerar sig, man blir ändå överkörd.  

      21 

 



 

Detta påverkar kvinnor, eftersom vi är mer känsliga än männen- och för att vi vill ta BRA 

beslut. Det leder även till att kvinnor ofta hoppar av”. Trots att kvinnliga politikers avhopp 

ofta hänvisas till familjesituationer och liknande hinder, anser ledamoten att det egentligen 

handlar att ingen vill bli stämplad som ”gnällkärring” som pekar på den råa och tuffa miljön 

som egentlig orsak till avhoppen.  

 

 Upplevelser av att vara just kvinna i politiken 

Samtliga ledamöter upplever, och har upplevt, hur män har förminskat dem eller andra 

kvinnor inom det politiska rummet. Detta sker både innanför kvinnornas egna partier, och 

såväl i det gemensamma beslutsfattandet. Kvinnorna påpekar att det handlar om nedfällande 

kommentarer, både direkta och fällda bakom ryggen, marginaliseringar och tydliga 

negligeringar. Ledamoten från Fp har många gånger upplevt att männen använder 

kroppsspråket för att förminska henne som kvinna. Hon upplever att hon ofta får gliringar av 

männen och himlande ögon när hon påpekar att något inte gått rätt till. Många gånger kan hon 

då finna samförstånd med kvinnor från andra partier som uppfattar situationen på samma sätt. 

Det räcker oftast att kvinnorna tittar på varandra, eller nickar för att uppmärksamma att även 

hon uppfattade marginaliseringen. Därför tycker hon att det är bättre när de kallar henne saker 

i ansiktet för då kan hon möta det lättare, än med fulspelet bakom ryggen. Dock känner hon 

ett starkt stöd från sitt parti, som gör att hon orkar med det. Trots allt har hon ändå en bra 

taktik: ”När det blir förjävligt stänger jag av männen och tänker på något annat, vilket 

provocerar många av dem”. 

Ledamoten från V upplever väldigt ofta hur män marginaliserar kvinnor i det politiska arbetet. 

”Plötsligt blir det väldigt viktigt att fixa med mobilen eller prata med grannen”. Ledamoten 

menar att även om det sitter en kvinna på ordförandeposten, ska man inte räkna med att någon 

faktiskt lyssnar på henne. ”Männen skaffar sig ett alibi genom att placera en kvinna, och helst 

även en person av utländsk härkomst, i varje nämnd”.   

    

Ledamoten från S menar att sådana frågor som handlar om traditionella kvinnofrågor körs 

igenom och tystas ner. Sådana frågor där kvinnorna kan tänkas gnälla. ”För då blir man enligt 

männen en jävla gnällkärring”.  
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Ledamoten från M har upplevt sexuella anspelningar. Idag tänker hon därför alltid på vilka 

signaler hon sänder ut. Inget skall kunna misstolkas, och därför har hon fullständig kontroll 

över hur mycket hon skrattar, pratar, för sig och hur hon klär sig. Allt i hennes beteende. 

”Inför möten vill jag utstråla att jag inte går att leka med”.  

”Risken är man ses som en liten maskot av männen” 

Samtliga kvinnor upplever att det största problemet är den manskultur som gör det omöjligt 

för kvinnorna att vara lika delaktiga i allt, exempelvis då informella möten kan förläggas i 

bastun eller i jaktstugan. När manliga nätverk skapas i bastun eller i jaktstugan av 

maktmänniskor, upplever kvinnorna ett utanförskap vilket leder till att det politiska arbetet 

känns meningslöst och att det då inte heller är någon idé att fortsätta. Ledamoten från V 

menar att demokratin har förändrats på det sättet, vilket är oerhört förödande för demokrati- 

och jämställdhetssträvandet. Som ledamoten sammanfattar situationen:” Kvinnorna är inte 

med på båten, för den har inte ens lämnat kajen- den har backat upp på land”.  

Trots att ledamoten från M är ytterst noggrann med vilka signaler hon sänder, kan hon ändå 

inte vara helt säker på vad männen avhandlar eller skvallrar om i bastun på sina egna träffar.  

På exempelvis konferenser är hon därför noggrann med att gå och lägga sig tidigt, och inte 

vara med på något som sedan kan uppfattas på olika sätt och ge utrymme till skvaller.  

Ledamöterna har samma uppfattningar om att kvinnornas kompetens blir ifrågasatt på ett 

annat sätt än männens. Ledamoten från M har många gånger upplevt hur män tagit chansen att 

marginalisera och ifrågasätta hennes lämplighet inför olika uppdrag. En snabb kommentar 

som hörs inför alla markerar tydligt vad de är ute efter, och sedan är det vänligt och trevligt 

igen. Detta spel har kvinnan oerhört svårt för. ”Man blir trampad på, men det är bara att bita 

ihop och le igen”. Ifrågasättandet av lämplighet har kopplats samman med kvinnornas 

familjesituationer: när diskussioner och samtal har förts runt vilka poster som varit aktuella 

för ledamoten från M har hon flera gånger fått frågan: ”Och vem tar hand om barnen?”. Den 

frågan menar hon, hade aldrig ställts till en man. ”Dock var det inte så förvånande, eftersom 

den ställdes av en äldre man”.  

Dock påpekar ledamoten att det försvårar att vara mamma och ledamot samtidigt eftersom 

man aldrig kan veta när mötena ska sluta. Samtidigt måste man hämta sina barn på dagis och 

att gå ifrån ett möte av den anledningen ses inte med blida ögon.  
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Ledamoten från S tydliggör skillnaden: ”När en pappaledig ledamot tar med sig bäbisen till 

möten ses hans om en ansvarstagande man. Men när en kvinna gör likadant suckas det från 

gubbarna som då minsann inte bjuder på något tuddenuttande” .  

Ledamoten från Fp har vid några tillfällen blivit erbjuden poster då det har ansetts att den bör 

tilldelas en kvinna. På grund av att hennes kön ska spela roll, och inte hennes kompetens för 

posten har hon vid sådana tillfällen valt att tacka nej: ”Jag blir obstinat när jag väljs på fel 

grunder!”. 

 Finns det skillnader i eventuella hinder beroende på vilket parti man är aktiv i? 

Ledamöternas åsikter följs samman då de påpekar att kvinnohinder finns i alla nivåer och 

organisationsformer inom partierna. Ledamoten från Fp tror att kvinnor i mer traditionella 

partier har svårare att prata om värdefrågor, detta gäller även i deras kvinnoförbund. Ska 

jämställdheten diskuteras, måste den i så fall komma upp som en punkt under ett möte.  

Ledamoten från S anser att alla kvinnor utsätts för kvinnoförakt i partierna. Dock ser de 

traditionerna olika ut mellan blå och röda partier. ”Det är olika smak på glassen, men det är 

ändå samma glass”.  

 Varför dominerar männen politiskt? 

Ledamöternas åsikter skiljer sig något åt när de ger sina uppfattningar kring männens 

dominans. Några menar att det är samhällets normer som påverkar kvinnorna till en 

underordnad ställning gentemot männen, dock har de olika aspekter på hur samhällsnormen 

påverkar kvinnorna: Ledamoten från Mp ser ett stort hot i dagens moderna samhälle när det 

gäller strävan i att uppnå jämställdhet:” Hela tiden matas vi med massmedias budskap om hur 

kvinnor skall vara framgångsrika men framför allt ska vi även vara smala, snygga, sexiga och 

”inne”. Samhällets budskap och normer spelar fortfarande på könsroller. De attribut dagens 

kvinnor tillskrivs anses vara helt ok, eller det förväntas snarare, att de ska utnyttjas som en 

tillgång. Det leder till att det blir svårt att tas på allvar när man strävar efter positioner som 

kräver ansvar, det är svårt om man samtidigt förväntas fnittra och kasta med håret. Det är 

endast kvinnor som kan bete sig som män, som kan nå sådana positioner. Samhället har 

fortfarande inte skapat en formell kvinnoroll som den formella roll som männen har. Kvinnor 

ska vara stolta över att vi just är kvinnor, men det går dessvärre inte att vara det i den formella 

rollen”.       24 



 

”Vi kvinnor är idag så hjärntvättade att vi inordnar oss i raden. Av traditionen är vi så vana att 

vara underordnade- och även männen är vana vid det”. Så förklarar ledmoten från Fp 

männens fortsatta dominans. För att jämställdheten skall uppnås, måste männen dela med sig 

av makten. Partier tappar idag medlemmar, och det är en ren överlevnadsfråga hur man ska 

locka in unga, och kvinnor, i partierna. Frågan ledamoten ställer sig är: ”Hur villiga är 

männen EGENTLIGEN att nya unga kvinnor ska komma in i politiken? Det handlar ju då om 

ökad konkurrens!” 

Ledamoten från vänsterpartiet menar istället att kvinnorna kanske egentligen inte alls strävar 

efter att anpassa sig efter mallen, men att det handlar om en ren överlevnad för kvinnorna. 

Hon refererar till begreppet kognitiv dissonans, där människor som är i en situation de inte 

sympatiserar med men ändå vill vara kvar i blir extremt vänd åt det hållet. Det beteendet ser 

man inte när man är inne i systemet utan först när man lämnar miljön. ”Frågan man kommer 

ställa sig efter att ha lämnat miljön är: Var det värt att svälja sig själv?”. Att kvinnorna 

underordnar sig, handlar enligt ledmoten inte om att samhället skulle ha lärt dem det, det 

handlar egentligen om att man väljer att blunda för att klara ut det. Försvarsmekanismer 

används dagligen av människor, i olika former och grader.  

En annan aspekt ges av ledamoten från M som lutar sig på kvinnornas försiktiga personlighet. 

Hon menar att kvinnors tvekan inför att satsa på kommunpolitiken kan dels ha att göra med 

att man känner sig motarbetad, kanske dumförklarad för att man inte förstår spelets regler från 

början eller för att man egentligen inte vill vara en del av spelet men inser att man måste för 

att få vara med. Kvinnan påpekar att som aktiv politiker måste man vara beredd att offra all 

tid, därför måste man samtidigt känna att det gör nytta. Eftersom aktivt politiska kvinnor ofta 

är mer ambitiösa och drivna väljer man att faktiskt hoppa av det politiska tåget. Man stannar 

inte för sakens skull.  

Att kvinnor inte vill lägga tid på något som de inte får ut något av kan också vara en 

förklaring till varför män dominerar i kommunalpolitiken. Ledamoten från Fp anser att 

kvinnor behöver lockas till politiken men inte på samma sätt som männen. Många män lockas 

av makten, men kvinnor måste lockas med annat, de vill inte lägga tid på något som sedan 

inte ger något. Därför brukar hon råda andra partimedlemmar till att: ”Bjud aldrig in nya 

medlemmar till partimötena- det tar kål på deras motivation och intresse”. 
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Ledamoten från S tror att kvinnor blir skrämda av miljön i politiken och vill inte bli utsatta. 

”När kvinnorna avviker från politiken blir det inga kvinnor kvar för de vill inte sitta i bastun”.  

 Hur ska jämställdheten uppnås? 

Samtliga ledamöter anser att det behövs en grundlig förändring av det mansdominerande 

systemet. Några av dem talar om att kvinnor måste bli bättre på att bygga nätverk för att på så 

sätt kunna möta männens makt. Dock har de olika uppfattningar om hur förändringen bäst ska 

ske.  

Ledamoten från Fp ser inte andra partiers kvotering av kvinnor som en lösning på 

jämställdhetsproblemen. Däremot anser hon det är bättre att våga prata öppet om det i 

partierna, för att där kunna lägga en bra grund till en större insikt och djupare förståelse för 

problemet. Trots att folkpartiet var först ut med att använda varvade listor, är det ändå männen 

som innehar de högsta positionerna. Detta anser hon är ytterst viktigt att kunna föra 

diskussioner kring. Inte heller ledmoten från M anser att jämställdhet skall uppnås genom 

kvotering. Däremot är det personen och dess kompetens som ska vara den avgörande faktorn i 

lämplighet.  

Ledamoten från V menar att det behövs en ordentlig kamp för patriarkatet kommer inte att ge 

sig utan strid. ”Det gäller att syna det hemska vidunder som styr, och få rätt namn på det. Men 

säger man patriarkat idag så är man illa ute”. Ledamoten anser att det är strukturen som 

behöver ifrågasättas. ”Strukturen i stadshuset speglar strukturen i samhället, vi kan inte sitta 

och vänta på att tiden ska gå, vi behöver agera”. Ledamoten pekar på det rådande 

normsystemet som förstärker maktsystemet och förminskar det andra.  

Ledmoten från M anser att ännen inte kommer att förändra sig. Därför gäller det att göra sig 

av med dem och istället få in fler som tänker likadant om jämställdhet och liksidigt 

bemötande. ”Gubbarna har inte där att göra”. Kvinnor skulle behöva vara mer stöttande sig 

emellan. Man måste få dem att sympatisera i sådana frågor över partigränserna. ”Tänk vilka 

underverk vi kvinnor skulle kunna göra”. Jämställdhetsmålen är svåra att nå de omfattas av en 

paradox: ”Enda sättet är att tala om det men samtidigt vill man inte smutskasta någon 

offentligt. Därför är det så svårt att angripa problemet!”. Samtidigt anser ledamoten att 

kvinnor måste bli bättre på att vara systrar i jämförelse med männens brödraskap.  
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Ledamoten från S menar att kvinnorna inte är med i diskussionen längre. Idag är inte 

jämställdhetsfrågan längre en fråga om könen utan det är en människofråga.  

 Hur kommer jämställdheten att utvecklas i framtiden? 

Ledamoten från Fp tror att det i framtiden inte kommer att spela någon roll om det är män 

eller kvinnor som dominerar i beslutsfattandet. Könsrollerna kommer att suddas ut, och det 

kommer mer att vara rena åsikter som representeras där könen inte spelar någon avgörande 

roll.  

Ledmoten från S tror och hoppas att yngre män kommer att bli något bättre än dagens gubbar 

på jämställdhet. 

Ledamoten från M vill tro på att könsroller kommer att suddas ut. Men det räcker inte att 

endast prata om situationen utan man måste gå in och göra skillnad.  

”Något i den demokratiska processen måste förändras”. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

      27 



 

Kapitel 5 

5.1 Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka hur den kommunalpolitiska sfären i Kalmar kan anses 

som jämställd mellan andelen deltagande kvinnor och män, dels i den totala beslutsprocessen 

men även i nämnderna och inom partiernas fördelningar av de politiska posterna. Eftersom 

studien riktar sig mot kvinnornas representation, genomfördes även samtalsintervjuer med 

kvinnliga ledamöter för att få deras upplevelser och uppfattningar i ämnet. 

Studiens resultat av den kvantitativa delen visar att kvinnorna underrepresenteras i 

kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen.  En tydlig skillnad ses i fördelningen av 

kvinnorna mellan de olika nämndernas inriktningar och ansvarsområden. Var kvinnorna har 

sina intressen syns tydligt efter deras placering i nämnderna. Ett kvinnointresse som strävar 

mot områden av mjuk karaktär är tydligt, dock finns det kvinnor även i de områdena av hård 

karaktär. Dock kan jag inte i denna studie påtala om alla kvinnorna i nämnderna själva har 

valt att arbeta i de nämnder de har fått poster i, eller om de har blivit ditplacerad för att ”det 

ska vara så”. Placeringarna stärker dock mina teorier om att kvinnorna hamnar i nämnder med 

mjuk karaktär. Störst andel kvinnor hittas i de nämnder som klassificeras som ”mjuka” 

områden, där sitter kvinnorna på nästan 50 procent av posterna. I de nämnder som räknas som 

”hårda” områden dominerar männen med 66 procent jämfört med kvinnornas 33 procent. 

Totalt har kommunfullmäktige och de analyserade nämnderna totalt 165 platser som är 

politiskt tillsatta. Av dessa innehar kvinnorna totalt 67. Ett stort underskott jämfört med 

männens andel av platser. Ur den aspekten torde det kommunalpolitiska arbetet inte vara 

alltför jämt fördelat mellan män och kvinnor. 

En tydlig skillnad syns också mellan andelen kvinnor från de traditionella blå partierna och de 

röda partierna. Kvinnorna från Moderaterna innehar cirka 22 procent av partiets samtliga 

mandat, jämnast fördelning hittas i Kristdemokraterna där kvinnorna har 50 procent av 

mandaten. Vänsterpartiet och Folkpartiet utmärker sig genom att ha cirka 66 procent kvinnor 

på sina poster, tätt följda av Miljöpartiet. Teorin om att blå partier har svårare att släppa fram 

kvinnor förstärks genom Moderaternas siffror samtidigt som Folkpartiets omvända siffror 

talar för att teorin i vissa fall förkastas.  
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Det pessimistiska perspektivet kan förklara kvinnornas koncentration i det ”mjuka ”området.  

De nämnderna räknas inte som viktiga ur maktsynpunkt och därför sitter kvinnorna i 

krympande institutioner med lägre inflytande och status. Intervjuerna visar hur kvinnorna 

utsätts för marginaliseringar och diskriminering i behandlingen av dem som kvinnliga 

politiker vilket pekar på att de enligt det pessimistiska perspektivet ändå har tagit steget in i 

viktiga institutioner.  

Det optimistiska perspektivet förklarar kvinnornas koncentration till de ”mjuka” områdena 

med att de strategiskt valt att arbeta med de frågorna. Dessvärre kan inte mina 

samtalsintervjuer stärka den teorin, då många av kvinnorna blivit placerade i de nämnderna 

utan att egentligen ha önskat det. Dock ses kvinnorna som handlande aktörer som kan skapa 

förändringar i institutionerna, vilket de intervjuade kvinnorna kämpar för.  

Forskningen visar att minst 30 procent kvinnor behövs för att de skall uppnå begreppet 

”kritisk massa”, vilket innebär att de har inflytande i beslutsprocessen. I vissa av nämnderna 

är andelen kvinnor runt 30 procent vilket då kan ifrågasätta hur jämställt det egentligen är i 

den demokratiska processen. De beslut som tas i sådana nämnder bör följaktligen inte heller 

vara influerade av kvinnors erfarenheter eller intressen. Dock bör man betänka att en hög 

andel kvinnor inte alltid innebär ett högt inflytande. Mina samtalsintervjuer visar tydligt hur 

kvinnor som är inröstade och tillsatta på politiska poster upplever att de har mindre inflytande 

än männen eftersom de just är kvinnor.  

Att Sveriges rikes lag deklarerar hur kvinnor och män skall ha samma rättigheter att deltaga 

och respekteras oberoende kön, verkar inte följas i realiteten inom Kalmars kommunalpolitik.  

Studien visar en kontext där en hård miljö ständigt utgör hinder för kvinnornas politiska 

representation. Den annars så traditionella sprickan mellan blå och röda partier visar sig inte i 

kvinnornas erfarenheter och uppfattningar. Inte heller går det att dela in partierna i två läger- 

blå och röda- efter hur de för fram kvinnor och väljer att placera dem på olika poster. Det 

tydligaste resultatet som studien visar är att det finns en djup spricka mellan kvinnor och män 

inom den politiska representationen. 
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5.2 Diskussion 

Studiens resultat pekar mot att kvinnorepresentationen i Kalmars kommunalpolitik är 

försvagad och underrepresenterad. De intervjuade kvinnorna upplever marginaliseringar och 

en tendens till att den demokratiska processen med alla medborgares lika rättigheter till 

inflytande är i gungning. Så trots att Sverige betraktas som ett jämställt samhälle är de målen 

kanske ännu inte uppfyllda när det gäller makten på lokal nivå. Min studie kan tänkas ha fått 

andra resultat i samtalsintervjuerna om jag istället hade fokuserat på manliga politikers 

uppfattningar om deras dominans i kommunalpolitiken. Eftersom denna studie enbart riktar 

sig mot de kvinnliga politikerna är det endast en sida som speglas och ges möjlighet att 

förtydliga sina uppfattningar och erfarenheter. En ledamot påpekade efter intervjun att 

männen kanske egentligen inte är medvetna om det spel de spelar inom politiken. Om 

situationen skulle vara sådan, är det anmärkningsvärt att män i dagens moderna samhälle 

fortfarande inte har införlivats i det normsystem som samhället, iallafall försöker, att bygga 

på. Lika anmärkningsvärt är det att politiker, som har fått förtroende att föra människors talan, 

misshandlar den demokratiska processen och grunden i Sveriges rikes lag genom att behandla 

andra människor som icke jämlikar. Är det en tillbakagång i jämställdheten mellan kvinnor 

och män? Eller är det just denna mandatperiod i Kalmars kommunalpolitik som drivs av 

starka maktbegär av de politiska männen?  

En fortsatt forskning inom området vore av yttersta vikt för att kunna förklara, och kanske 

förebygga, sprickan mellan könen. Det skulle vara intressant att studera männens dominans 

och deras erfarenheter och tankar kring situationen.  

Kalmar är en ytterst vanlig småstad som någorlunda speglar sammansättningen av kvinnor 

och män i såväl riksdag och regering. Men finns det större eller mindre skillnader i andra 

kommuners politiska sfär, och vad är det i så fall som påverkar deras sammansättning? 
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