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The essay examines how female politicians themselves experience their political path 

in regards to opportunities and obstacles. The questions of the essay revolve around 

this as well as if there are any differences in experience between politicians from the 

two Swedish parties Socialdemokraterna and Moderaterna. The two parties are chosen 

to represent traditional left and right ideologies. Quantitative measures are used to 

examine the female representation in Växjö kommun, which does not show a huge 

uneven amount of either men or women. Qualitative measures are used to examine ten 

female politicians’ personal experiences through personal interviews. After a 

comparison between the representatives of the two parties the conclusion is that they 

have all experienced both opportunities and obstacles, however in different ways.  

 

Ett varmt tack till de tio kvinnliga politiker i Växjö kommun som ställde upp på mina 

intervjuer. Ett stort tack även till Per Strömblad för givande handledning med 

intressanta och utvecklande diskussioner kring mitt uppsatsämne. 
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Kapitel 1 

 
1.1 Inledning 

	  

1921 var och är än idag ett historiskt år i Sverige, det var nämligen då som kvinnor inte 

bara fick rösträtt utan även rätten att ställa upp i allmänna val. Det året blev fem 

kvinnor invalda i riksdagen, endast en procent av alla riksdagsledamöter (Wängnerud, 

1999: 11). Samma år som kvinnor fick rösträtt ökade antalet röstberättigade från 1,2 

miljoner till 3,2 miljoner. 

 

Denna uppsats kommer bestå av en fallstudie i vilken jag dels har intervjuat tio 

kvinnliga politiker i Växjö kommun om deras egna uppfattningar om möjligheter och 

hinder samt dels kartlagt den kvantitativa representationen mellan kvinnor och män. 

Det är viktigt att inte begränsa sig till att hinder och möjligheter är spegelbilder av 

varandra. Det jag menar med det är att man kan kalla möjligheter en frånvaro av hinder 

och tvärtom - hinder en frånvaro av möjligheter, dock är det inte så enkelt. Som vi 

kommer se i samband med den empiriska insamlingen så är det möjligt att påverkas av 

möjligheter och samtidigt vara motsatt av hinder. Kvinnors representation kommer att 

användas som ett verktyg för att förtydliga de hinder och möjligheter som tidigare 

forskning påvisar. Däremot är det inte könsfördelning på något vis som jag ska 

fokusera på utan möjligheter och hinder vid delvis inträdet i politiken men även 

generellt sett för de kvinnliga politikerna.  

 

Vidare så kommer kvotering att användas i relation till huruvida det är ett verktyg som 

skapar möjligheter för kvinnor eller inte. Det finns flera olika typer av kvotering, den 

som behandlas i denna uppsatts är så kallad lagstiftad kvotering. De kvinnliga 

politikerna kommer att få chansen att ta ställning inför kvotering, denna fråga kommer 

skildras utifrån deras partitillhörighet, men förhoppningen är att man har ett individuellt 

tänk kring ämnet. 

 

Sverige kan av många uppfattas som ett land med ett tolerant folk som inte gör en så 

stor skillnad på kvinnor och män och det finns en del forskning som tyder på att 

möjligheterna för kvinnor inom politiken är många men det förekommer fortfarande 
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hinder. Exempelvis så kunde vi för ett tag tillbaka höra hur Göran Hägg, en känd 

retoriker, nedvärderade svenska kvinnliga ministrar med hans kommentar om att den 

amerikanska presidenten Barack Obamas besök till Sverige inte togs på allvar, annars 

hade inte regeringen skickat enbart kvinnliga ministrar för att tacka av presidenten på 

flygplatsen (Sveriges television).  

 

Att kvinnor från Moderaterna och Socialdemokraterna har valts ut som studieobjekt 

grundar sig i de båda partiernas ideologi i förhållande till den politiska höger-, 

vänsterskalan. Enligt Jessica Wide så spelar det faktum att ett parti håller sig 

ideologiskt till höger eller vänster en viss roll för kvinnors möjligheter till 

representation. Till skillnad från partier som befinner sig till höger brukar de till 

vänster oftare kvotering och andra verktyg för att få till en högre kvinnlig 

representation. Högerpartier sägs även ha en ”mer traditionell syn på kvinnors roll” och 

har därför inte lika höga satsningar på att på en jämn representation mellan kvinnor och 

män som i en större utsträckning sker i partier till vänster i skalan (Wide, 2006: 37).   

 

1.2 Syfte 

 

Vi kan se en markant skillnad inom kvinnlig representation i den svenska riksdagen 

som skett över närmare 40 år där andelen kvinnor gått från 14 % till 45 % (Bernhartz, 

2012:18). Denna ökning av kvinnlig representation tyder onekligen på att det finns 

möjligheter för kvinnor att ta sig in i politiken och därigenom göra skillnad. Det som är 

intressant dock och tillika det som jag har valt att undersöka, är hur kvinnor själva har 

upplevt dessa möjligheter. Ger den egna upplevelsen samma svar som empirin? Syftet 

är därmed undersöka kvinnliga politikers egna upplevelser genom personliga 

samtalsintervjuer. Detta leder mig till min frågeställning: 

 

I. Hur upplever kvinnliga politiker själva sin politiska situation?  

- I förhållande till hinder. 

- I förhållande till möjligheter. 

 

II. Hur är denna upplevelse påverkad av partitillhörighet?  
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Kapitel 2: Metod och material  
 

I detta kapitel kommer det finnas en presentation av metoden samt en genomgång av 

vilket material som har används. 

 

2.1 Val av metod 

 

Då syftet med uppsatsen är att undersöka personliga upplevelser och jämföra dessa 

personer och partier emellan, så har jag valt att använda mig av intervjuer för att 

sedermera komma fram till resultatet av undersökningen. Detta gör att uppsatsen får en 

induktiv ansats. Jag har granskat tidigare forskning inom ämnet för att komma fram till 

vilka möjliga områden man kan diskutera i förhållande till möjligheter och hinder.  

 

Som metod för mina intervjuer så kommer jag använda mig en så kallad 

respondentundersökning då det är mina svarspersoners egna upplevelser och tankar 

som jag kommer att använda som studieobjekt eller analysenheter (Esaiasson et al, 

2007: 258). Anledningen till mitt val och till varför jag inte kommer använda mig utav 

exempelvis informantundersökning är för att under en informantundersökning så 

använder man personen man intervjuar som vittne och inte lika mycket för att man vill 

åt egna erfarenheter som man gör i en respondentundersökning. I ”Metodpraktikan” 

gör Esaiasson et al en distinktion, inom respondentundersökning, mellan survey- eller 

frågeundersökningar och samtalsundersökningar.  

 

Det jag kommer att använda mig utav är samtalsundersökning genom ett antal 

samtalsintervjuer. Anledningen till mitt val är att jag inte vill mäta eller beskriva hur 

frekventa vissa svar är utan jag vill än mer undersöka mina respondenters egna 

uppfattningar och upplevelser inom det ämne jag valt att studera. Istället för att strikt 

ställa ett visst antal frågor och eventuellt ge personen i fråga möjligheten att komma 

med tillägg så vill jag, utöver mina fördefinierade frågor, kunna föra ett öppet samtal 

med politikerna. 

 

I samband med att de personliga intervjuerna är genomförda kommer jag först att 

använda en bandinspelning för att skriva ned hela intervjun ord för ord. Anledningen 



	  
7	  

till detta är att jag vill kunna använda citat från respondenterna för att på så vis styrka 

resultaten av uppsatsen. Därefter kommer jag, för att presentera resultatet av 

intervjuerna, att gå igenom fråga för fråga genom att dela upp svaren med 

socialdemokrater och moderater för sig. 

 

Genom att skicka en inbjudan per e-post till mina utvalda respondenter har jag kommit 

fram till mötestider med de politiker som tackat ja. Valet av respondenter har gått till 

på så vis att jag har siktat in mig på de kvinnor med ordförande- eller viceuppdrag i 

nämnder och som sitter i kommunfullmäktige och i vissa fall kommunstyrelsen. Värt 

för läsaren att tänka på är respondenterna är något självutvalda då de har gjort ett aktivt 

val genom att svara på min förfrågan samt tagit sig tiden att ställa upp på intervjun. 

Detta gör då att de borde ha ett visst intresse av undersökningen och det gör att 

validiteten av resultatet ökar än om jag hade skickat ut en frågeundersökning som man 

eventuellt svarar på utav pliktkänsla. Allt eftersom somliga svarat ja och somliga inte 

svarat alls så har jag gått vidare och tillslut kommit fram till mina tio respondenter. Jag 

började med att kontakta politiker som är så högt uppsatta som möjligt i kommunen 

och då svar uteblivit har jag behövt gå längre ner i organisationen, det optimala för min 

undersökning hade dock varit att endast de högst uppsatta svarat. Inte något av mina 

försök till kontakt har blivit aktivt nekade men däremot har det varit en del uteblivna 

svar. En del sitter på heltid och en del på deltid och två av respondenterna är 

fritidspolitiker med enbart nämnduppdrag. I mina intervjuer har det ingått sex stycken 

moderater och fyra socialdemokrater.  

 

Eftersom förberedelse inför mina intervjuer är av ytterst vikt så har jag sammanställt en 

intervjuguide att använda vid intervjutillfället. Detta intervjumaterial innehåller en kort 

beskrivning av mitt syfte samt formell information som att kommer att delges till varje 

respondent. Syftet med detta är att påminna kvinnorna om vad undersökningen går ut 

på. Den formella informationen går ut på att jag ber om lov att få göra en 

ljudinspelning av intervjun då jag vill fokusera på vad som sägs och inte på att 

anteckna allt för omfattande. Jag informerar även om att materialet inte kommer att 

användas i något annat syfte än till denna uppsats och att ingen kommer att bli nämnd 

med namn.  
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Då jag vill jämföra de olika svaren har respondenterna fått likformade frågor, dock har 

formuleringen ändrats något allteftersom fler har svarat och jag har kommit fram till 

hur jag kan utveckla frågorna så jag får ett så utvecklande svar som möjligt. De ämnen 

jag har valt att beröra är politikintressets utveckling, egna uppfattningar om hinder och 

möjligheter, det egna partiets påverkan, åsikt om kvotering, utveckling av jämlikhet 

och då alla kvinnor har haft olika politiska uppdrag så sitter de alla i nämnder så har de 

svarat på huruvida just de uppdragen är självvalda.  

 

Eftersom jag ville att mina respondenter skulle svara så ärligt som möjligt och ”från 

hjärtat”, så jag har valt att inte lämna ut några personliga detaljer i texten. Jag 

använder, som tidigare nämnts, inga namn. Jag kommer inte heller att skriva ut vilka 

politiska uppdrag de har då det då kan bli mycket uppenbart just vem som har svarat 

hur. Detta är alltså dels för att få så djupgående detaljer och frispråkighet från mina 

respondenter men även för att respektera deras person.  

 

2.2 Materialpresentation 

 

Det viktigaste materialet som jag använder mig utav kommer från min valda metod att 

utföra frågeundersökningar av utvalda kommunpolitiker.  

 

Det material som även är relevant i min uppsats är tidigare forskning inom ämnet. 

Denna forskning kommer jag hitta bland böcker och publicerade artiklar från 

statsvetare och forskare så som Lena Wägnerud, Beret Bråte, Anne Philips med flera. 

Dessa är personer som har skrivit mycket inom olika delar av det ämnet som jag har 

siktat in mig på. Jag kommer främst att använda deras forskning som ett underlag för 

teorikapitlet. För att få en bild av hur Socialdemokraterna och Moderaterna ser på 

jämställdhet mellan män och kvinnor samt kvotering, kommer jag att granska deras 

politiska ståndpunkter genom deras eget material på parternas officiella hemsidor samt 

nyhetsartiklar i svenska dagstidningar. 

  

De böcker som jag använder mig utav är bland annat Jessika Wides avhandling 

Kvinnors politiska representation i ett jämförande perspektiv – nationell och lokal nivå 

i vilken hon undersöker kvinnlig representation ur olika perspektiv. Hennes kapitel om 

kvinnorepresentation i Sverige och Norge samt inledande kapitel använder jag för att 
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hitta information om andra källor som kan vara användbara enligt mitt syfte. Lena 

Wängneruds böcker Kvinnorepresentation – Makt och möjligheter i Sveriges riksdag 

och hennes avhandling Politikens andra sida – om kvinnorepresentation i Sverige 

riksdag används flitigt i min uppsats som teorier både för kvinnors möjligheter och 

hinder. Med avstamp i Helga Maria Hernes forskningsprojekt Predicting support for 

the Women’s movement – a diffusion model diskuteras kvinnors möjligheter. I boken 

Rätt att rösta används kapitlen skrivna av Lena Wängnerud och Christina Bergqvist. 

Som en teori för kvinnors hinder så använder jag mig utav Anne Phillips bok The 

Politics of Precence – The Political Representation of Gender, Ethnicity, and Race och 

Anette Borchorsts och Birte Siims artikel Woman-Friendly Policies and State 

Feminism. För att diskutera kvotering så används Beret Bråtes kapitel Quotas or no 

quotas? Including Politicians of Ethnic Minority Descent in Political Parties från 2010 

samt Drude Dahlerup och Lenita Friedenvalls bok Kvotering. För att kommentera 

svensk jämställdhet i riksdag och bolag så använder jag den statistiska centralbyråns så 

kallade jämställdhetsportal. 

 

För att få fram den kvantitativa delen av studien som går ut på att framställa antalet 

kvinnor och män i Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och nämnder i Växjö 

kommun, använder jag mig utav Kommunens hemsida.  
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Kapitel 3: Teori 
 

I detta kapitel kommer ett antal teorier gällande möjligheter, hinder och kvotering med 

grund i tidigare forskning att presenteras. Även teorier om huruvida 

Socialdemokraterna och Moderaterna ställer sig till jämställdhet mellan kön och 

kvotering. Avslutningsvis återfinns ett stycke om förväntningar av studien. 

 

3.1 Möjligheter för kvinnor 

 

I statsvetaren Lena Wängneruds avhandling ”Politikens andra sida” undersöks vilka 

anledningarna till en ökad kvinnlig representation kan vara samt vilka möjligheter som 

finns för kvinnor i respekt till politiskt inflytande och makt. Genom att studera 

siffrorna av utvecklingen av kvinnors framkomst i riksdagens första och andra 

kammare kommer hon bland annat fram till att det var först under 1970-talet som 

kvinnor verkligen började ta plats och det var då det kvinnliga genombrottet var ett 

faktum (Wängnerud, 1998: 31). I januari 1971, den första verksamma månaden av 

Sveriges nya enkammarriksdag var andelen kvinnor 14 % (Wängnerud, 1998: 31) och 

efter valet 2010 valdes ca 45 % kvinnor in i riksdagen (Bernhartz, 2012: 18). En 

ökning med 31 % på närmare 40 år. 

 

I samma avhandling gör Wängnerud en analys över huruvida det är ett aktivt val av de 

olika partierna eller tidens gång som har lett till att kvinnorepresentationen blivit större 

i den svenska riksdagen. Hennes undersökning, som mäter representationen mellan 

åren 1971-1994, visar delvis att när ett partis mandat ökar, ökar även antalet kvinnliga 

ledamöter (Wängnerud, 1998: 37). På samma sätt finner hon ett samband mellan 

minskade mandat och ett minskat antal kvinnliga ledamöter. En slutsats som hon tar är 

att bland de partier hon mäter, vilka är Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Folkpartiet 

och Moderaterna, så är Socialdemokraterna det parti där man vid flest tillfällen minskat 

i mandat och samtidigt ökad i kvinnliga ledamöter. Det faktum att Socialdemokraterna 

under en lång period har, enligt Wängnerud, ”haft en jämförelsevis hög andel kvinnliga 

ledamöter i sina riksdagsgrupper (…) stärker tilltron till att aktiv handling kan ha 

betydelse” för kvinnors möjligheter (Wängnerud, 1998: 37).  Hon skriver dock att det 
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även har att göra med ”en historisk utveckling som har sin egna inbyggda automatik” 

(Wängnerud, 1998: 37). 

 

Enligt Helga Maria Hernes i hennes forskningsprojekt från 1980 så finns det flera 

förklaringar till så kallade kvinnliga sociala rörelser där kvinnor vinner mark både 

politiskt och inom näringslivet. Den främsta förklaringen har med mottagandet av 

information att göra, information om vilka möjligheter det faktiskt finns för kvinnor. 

Hon undersöker även hur man kommer åt denna information samt vilka kvinnor som är 

mest mottagliga. Dels för informationen som finns tillgänglig men även vilka som är 

mer mottagliga för förändring och har förmågan till förändring.  

 

Hon gör en modell från vilken hon gör vissa antaganden. Ett antagande är att arbetande 

kvinnor kommer, genom deras arbetsplatser, att vara mottagliga för information 

angående lika löner och lika möjligheter. Genom ett andra antagande visar Hernes på 

att dessa kvinnor är bland den grupp som är minst mottaglig för förändring då deras 

yrken försvårar detta. Den grupp som kommer vara mest mottaglig för och ta åt sig av 

den information av ytterst extremisms, som exempelvis kvinnlig frigörelse från 

patriarkatet, är professionella kvinnor, tjänstekvinnor. Det är även denna grupp som 

kommer att stå i framkanten av den sociala rörelse som Hernes förklarar.  

 

3.2 Hinder för kvinnor 

 

I hennes bok ”Politics of presence”, som på svenska kan översättas till ”närvarons 

politik”, menar Anne Phillips att rättvis fördelning av människor inom politiska system 

som bygger på etnicitet eller kön är ett kontroversiellt ämne för att det inte alltid 

innebär en proportionell fördelning av människor. Dessutom vill hon visa hur 

odemokratiskt det är med en sådan enorm överrepresentation av män genom att 

illustrera ett kort exempel med en fråga där man vänder på den typiska 

representationen och hur män skulle reagera om det var dem som alltid låg i numerärt 

underläge. 

 

”The notion that fair representation implies proportionate representation 

according to social characteristics such as ethnicity or gender is a 

controversial one, and indeed in many ways it is more controversial than 
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its supporters like to suggest. The under-representation of certain 

categories of people is often so stark that its injustice seems beyond 

question. When women, for example, occupy a mere 5 per cent of the seats 

in a legislative assembly, one need only reverse the position of the sexes to 

demonstrate the democratic deficit. What would men think of a legislature 

where the were outnumbered nineteen to one?” (Phillips, 2003: 21) 

 

Hennes svar på den sista frågan är att människor skulle i högsta grad reagera på detta 

och eftersom en politisk ledning av kvinnor skulle med största sannolikhet införa 

policys som innebär ökade möjligheter både för kvinnor och människor från etniska 

minoriteter, så skulle väljarna ge sitt samtycke. Men hon hävdar också att så fort 

ledningen, med kvinnor som majoritet, måste börja ta större politiska beslut, som 

exempelvis gäller skatter och lagar, så sviktar förtroendet av den grund att folket vill ha 

manliga beslutsfattare (Phillips, 2003: 22). 

 

I Anette Borchorsts och Birte Siims artikel Woman-Friendly Policies and State 

Feminism analyserar dem de skandinaviska länderna enligt Helga Maria Hernes teori 

angående välfärdsstater som anses vara ”kvinnovänliga” (Borchorst och Siim, 2008: 

207). Vad de kommer fram till är att det krävs en stat som agerar i linje med 

feministiska värderingar för att öka den kvinnliga representationen inom politiken 

(Borchorst och Siim, 2008:218). Detta är ett problem då den Svenska staten avviker 

från de feministiska värderingar som Borchorsts och Siims anser vara nödvändiga.  

 

“The womens’ movement and feminism have always organized a 

minority of women, but the lack of a unified women’s movement and 

increased diversity among women have accentuated the question of 

representation and accountability” (Borchorst och Siim, 2008: 218).  

 

Till skillnad från Hernes i stycket om kvinnors möjligheter med en ökad social 

kvinnorörelse på 1980-talet, så säger Borchorst och Siims att det är en minskad 

kvinnlig rörelse. Denna ökade debatt om representation dock, borde inte härledas till 

att det skapar möjligheter för just kvinnor, då den även drar uppmärksamhet mot 

kvinnliga invandrare och hur man vill se en ökning där. Detta säger de tvärtom skapar 

ett problem för den statsfeminism man saknar: ”Since the latter (state-feminism) is 
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premised upon women’s common interests, it is difficult to deal with the intersection 

of gender and other kinds of inequalities in this context” (Borchorst och Siims, 2008: 

218). 

 

“Recent debates about the analytic potential of Scandinavian state 

feminism refer to women’s mobilization, to feminism, to women’s 

representation as well as to the gender equality machinery. (…) There is 

no longer a unified women’s movement that speaks for all women: 

feminism is fragmented into different networks and voluntary 

associations” Borchorst och Siim, 2008:219).  

 

Man använder även det faktum att det inte finns en stark kvinnlig rörelse i de 

skandinaviska länderna och att detta har lett till att kopplingen mellan kvinnor i staten 

och kvinnor utanför staten inte längre är lika stark. De menar på att feminismen är 

alltför utspridd i mindre grupper av människor och olika slags nätverk. Även om detta 

inte i en direkt mening skapar hinder för kvinnor, så skapar det heller inga möjligheter 

utan gör det snarare svårare att få den information som kan finnas tillgänglig genom en 

stor samlad massa än från mindre grupper med färre resurser. Det faktum som 

Borchorst och Siims hävdar, att den Svenska staten inte är så feminist-vänlig, kan även 

leda till en känsla av förminskning för kvinnor och detta kan i sin tur leda till 

psykologiska hinder i linje med att man inte vågar ta så mycket plats och ställa sig upp 

bland en majoritet av män och sticka ut. Borchorst och Siims vill i artikeln inte dra 

några slutsatser om vilka följder detta får för den kvinnliga representationen inom 

politiken. Dock hävdar dem att chanserna är små för att detta skapar möjligheter. 

 

3.3 Kvotering 

 

År 2008 hade, för att öka den kvinnliga representationen, hälften av världens länder 

infört någon typ av kvotering (Dahlerup och Fridenvall 2008: 33). Dock bör det 

tilläggas att kvotering inte alltid leder till hög kvinnlig representation inom politiken 

eller för den sakens skull att länder som har hög kvinnlig representation har infört 

kvotering. Enligt Drude Dahlerup och Lenita Friedenvall i boken Kvotering så fanns det 

fler kvinnliga premiärministrar i början av 1990-talet än vad det gjorde 2008 (Dahlerup 

och Fridenvall 2008: 8). Är det då så att kvotering verkligen skapar möjligheter för 



	  
14	  

kvinnor? En motpol till detta att den kvinnliga representationen i alla världens 

parlament stigit från 12 % till 17 % från 1988 till 2007 (Dahlerup och Fridenvall 

2008:8). Alltså fem procent på närmare 20 år. Enligt denna fart så visar ytterligare 

forskning på att kvinnor och män inte kommer vara jämlikt representerade förrän år 

2100 (Dahlerup och Fridenvall 2008: 9).  Det är nästan 90 år dit. Vad vi kan utläsa från 

detta så finns det en möjlighet att världen tillslut kommer att bli mer eller mindre 

jämlikt representerad mellan kvinnor och män. Det är bara en fråga om när.  

 

I samma bok som ovan undersöker Dahlerup och Freidenvall kvoteringsdebattens 

utveckling i Sverige. Det var först under 1970-talet som man började debattera om 

kvotering. Då möttes alla argument för kvotering med ett argument emot. Ett vanligt 

argument för kvotering är att det skall råda en viss rättvisa och eftersom kvinnor utgör 

hälften av befolkningen så borde de även utgöra hälften av de politiska positionerna. 

Motargumentet lyder då vanligtvis att det inte är rättvist eftersom kvinnor inte utgör 

hälften av partiernas medlemmar och kvotering bör då inte användas för att de ska få 

närmare hälften av platserna i exempelvis fullmäktige eller riksdag. Ytterligare ett 

argument emot kvotering är att det ”står i strid med partiorganisationernas suveränitet” 

och att partierna själva ska få avgöra kvoteringsfrågan internt och inte efter påbud på 

grund av lagstiftning (Dahlerup och Friedenvall 2008: 51).  

 

Avslutningsvis så diskuterar Dahlerup och Friedenvall huruvida kvotering ger lika 

möjligheter till män och kvinnor eller om det bara blir ett spel för galleriet som inte alls 

fungerar som utsatt. Det som de kommer fram till som är av störst vikt är hur 

kvoteringslagen kom till. De menar att lagstiftning om 50 % till vardera kön inte är helt 

uppnåeligt utan att minst 30 % till det ena könet, vanligtvis det kvinnliga är att föredra 

för en lyckad kvoteringseffekt (Dahlerup och Friedenvall, 2008: 63). 

 

I sitt kapitel Quotas or no quotas? i boken Diversity, Inclusion and Citizenship in 

Scandinavia skriver Beret Bråten att den främsta kritiken mot kvotering är att man på 

ett vis reducerar jämställdhet till siffror. Att det ska vara exakt lika många män som 

kvinnor är inte det viktiga utan det viktiga är att man får en jämn representativitet som 

på så vis kan representera en befolkning med bred mångfald. Hon skriver vidare att: 
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“It may well be that quotas do not eliminate the differences in status and 

social distribution that generate inequality. However, an important 

premise - if one wishes to create some kind of fair representation - would 

be that women or ethnic minorities are present when decisions are made” 

(Bråten, 2010: 109).  

 

Den slutsatsen som man kan ta från det övre citatet är att Bråten inte menar att 

kvotering alltid leder till en perfekt jämställdhet. Däremot är det ett steg på vägen och 

en förutsättning för en någorlunda rättvis fördelning, vare sig fördelningen gäller den 

mellan kvinnor och män eller den mellan olika minoritetsgrupper.  

 

“Quotas represent, potentially, an institutional reform that can change the 

political opportunity structure. They make it impossible to “forget to 

include” candidates…” (Bråten, 2010: 109). 

 

Hon menar att möjligheterna förändras inom politiken då man inför kvotering som en 

policy. Att när man lagstiftar eller ens formellt inför kvotering så leder det till att man 

inte kan utesluta en viss grupp människor som exempelvis en etnisk minoritet eller en 

minoritet inom det politiska yrket – nämligen kvinnor.  

 

3.4 Jämställdhet och kvotering enligt Socialdemokraterna 

 

På partiets hemsida inleder Socialdemokraterna sitt avsnitt som rör hur de ställer sig 

gentemot jämställdhet, vilket är en självklarhet för dem, som följer: 

 

“Socialdemokratin har som grundläggande politisk princip att alla 

människor är lika mycket värda oavsett ursprung, klasstillhörighet eller 

kön. För oss socialdemokrater är det självklart att kvinnor och män ska 

ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i hela samhället” 

(Socialdemokraterna). 

 

Man går vidare med att beskriva hur det i Sverige inte alls råder den jämställdhet 

mellan män och kvinnor man som vill se. Kvinnor är underordnade män och man vill 

se ett slut på det, man vill jobba aktivt för det och därför är Socialdemokraterna ett 
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feministiskt parti (Socialdemokraterna). Denna skillnad mellan könen beror inte på 

politiken utan ligger djupt rotad och därför krävs det aktivt handlande från politiker för 

att minska de klyftor som uppstår mellan män och kvinnor. Socialdemokraterna vill ha 

en permanent lösning, de vill lagstifta om en organisation för arbete med 

genusforskning och på så vis kunna öka chanserna för att Sverige ska bli ett jämställt 

land.  

 

När det gäller kvotering så går Socialdemokraterna inte ut med något pressmeddelande 

eller liknande på deras hemsida, dock kan man kalla ”varannan damernas” för en slags 

kvotering, inte heller har man tagit beslut om kvotering inom partiet. Men de 

tidningsartiklarna där partiets ledare Stefan Löfvén uttalar sig talar klarspråk. 

Socialdemokraterna är beredda att lagstifta om kvotering om inget förändras snart. 

Han berättar om siffrorna som visar på en kvinnorepresentation i bolag som sjunker 

och att ”vi vill helst att näringslivet fixar det först. Men tar man inte de här stegen är vi 

beredda att säga att då blir det en kvotering i lag” (Dagens Nyheter). 

 

Detta kan ske, enligt Löfvén, under nästa mandatperiod om Socialdemokraterna vinner 

valet 2014. Han vill följa det norska exemplet med minst 40 % av det 

underrepresenterade könet i bolagsstyrelser.  

 

3.5 Jämställdhet och kvotering enligt moderaterna 

 

För att tydliggöra var de står inför jämställdhet skriver Moderaterna på deras hemsida 

att de “arbetar för ett jämställt samhälle som bygger på frihet, trygghet och rättvisa. 

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma såväl samhället som sina egna liv” 

(Moderaterna B). Moderaterna är även för ”lika lön för lika arbete” och anger att 

alliansens arbete för att öka jämställdheten i Sverige har visat på resultat i form av 

ökad kunskap inom detta problemområde samt att det har ”synliggjort behovet av 

fortsatta insatser” (Moderaterna B). 

 

Inom Moderaterna har man gått ut med ett officiellt partibeslut angående kvotering 

som lagstiftning. Efter en lång debatt under partistämman hösten 2011 så kom 

Moderaterna fram till att det inte blir någon kvotering enligt lagstiftning (Svenska 

Dagbladet D). Men vad man kan se varierar åsikterna inom partiet för de flesta ser ut 
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att vara emot den ojämlika fördelningen av kvinnor och män i svenska bolagsstyrelser, 

men man ser inte kvotering som en lösning på problemet (Svenska Dagbladet D). 

Anledningen tycks vara att man inte vill ha lagstiftning utan man vill på något sätt 

komma fram till andra lösningar. Moderaten Jessica Rosencrantz i Stockholm menade 

på att man helt och hållet måste ta bort kvotering från den politiska dagordningen: 
 

“Den dörren måste vi stänga för gott, en gång för alla. Det vore en 

björntjänst för kvinnorna om man genomförde det, det skulle stjäla 

uppmärksamheten från verkliga lösningar för jämställdheten” 

(Moderaterna A).  

 

Finansminister Anders Borg har däremot en annan åsikt om kvotering än Rosencrantz. 

Han uttalar nämligen sig i samma artikel att man inte bör upphöra med diskussionerna 

kring ämnet helt och hållet: ”Det måste bli bättre där kvinnorna kommer till sin rätt i 

bolagsstyrelser och därför vill jag att frågan hålls vid liv” (Svenska Dagbladet D).  

 

3.6 Inför studien 

 

Wängnerud visar på att möjligheter till kvinnlig politisk representation till stor del har 

att göra med det egna partiets framgångar. Hernes visar på vikten av information och 

kvinnors olika mottaglighet för den. Enligt henne så borde mina utvalda respondenter 

ha upplevt denna mottaglighet, i vilken form den än må ha nått dem, vad gäller inträdet 

i politiken. Det finns även förväntningar att den kvantitativa delen av studien kommer 

att visa på små skillnader vad gäller representationen mellan kvinnor och män samt att 

det borde finnas fler aktiva moderater än socialdemokrater men att det även här 

kommer vara en mindre skillnad. Phillips forskning tyder på att väljarna vill ha 

manliga beslutsfattare och att den kvinnliga underrepresentationen är odemokratiskt, 

det bör därför enligt Phillips vara främst män som är förtoendevalda. Borchorsts och 

Siims argumenterar för att i och med att Sverige, enligt dem, inte är fullt ut feministiskt 

inställd så skapar det problem för kvinnor att nå fram till sina politiska positioner, detta 

bör visas i samtalsintervjuerna. 

 

Frågan om kvotering förväntas främst ha en koppling till vilket parti man tillhör. 

Socialdemokraterna ser kvotering mer eller mindre som en lösning på problemet med 
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en underrepresentation av kvinnor medan moderaterna vill vidta andra åtgärder. 

Därmed förväntas de socialdemokratiska respondenterna vara för kvotering och de 

moderata emot. Det finns även en förväntning att man kommer se kvotering som ett 

verktyg för att skapa möjligheter för kvinnor. 

 

Den generella förväntningen av resultatet av intervjuerna i sin helhet, är att alla 

kommer ha känt av både möjligheter och hinder i sin framkomst och genom sina 

karriärer oavsett partitillhörighet, det är mer en fråga om till vilken grad.  

 

Växjö kommun har valts som studieobjekt till största del på grund av att det är en 

medelstor kommun vars organisation är lik andra kommuner i Sverige.  
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Kapitel 4: Studien 
 
Studien består av en sammanställning av kvantitativa uppgifter om Växjö kommun och 

dess sammansättning. Det finns även en presentation av svensk jämställdhet enligt den 

statistiska centralbyrån. Slutligen kommer resultatet av de genomförda intervjuerna att 

presenteras. 

 

4.1 Kommunfullmäktige  

 

Det högsta beslutfattande organet i svenska kommuner är kommunfullmäktige. I Växjö 

sitter det till dags dato 61 politiker. Kommunfullmäktiges uppgifter är att besluta om 

målsättningar och riktlinje för dess arbete. Om kommunens invånare skickar in 

motioner eller förslag så är det i kommunfullmäktige som dessa behandlas.  

 
Tabell 4.1 

Parti Män Kvinnor Totalt 

Centerpartiet 2 3 5 

Folkpartiet 3 1 4 

Kristdemokraterna 0 2 2 

Miljöpartiet 2 3 5 

Moderaterna 11 9 20 

Socialdemokraterna 10 8 18 

Sverigedemokraterna 2 0 2 

Vänsterpartiet 2 2 4 

Totalt 32 29 61 

Kommentar: Tabell över antalet kvinnor respektive män för samtliga partier i Växjö 

kommunfullmäktige. (Växjö kommun A). 

 

När vi ser till fördelningen mellan kvinnlig och manlig representation i 

kommunfullmäktige så kan vi utläsa att det endast är tre fler män än kvinnor av 61 

invalda, detta är ingen stor skillnad. Det som är värt att reflektera över är att det är 

enbart i två fall, Centerpartiet och Kristdemokraterna, det är fler kvinnor än män. 

Sverigedemokraterna har ingen kvinnlig representation i Växjö kommun och 

Vänsterpartiet är det enda partiet med precis lika många män som kvinnor. Både 

Moderaterna och Socialdemokraterna har två fler män än kvinnor och detta kan bero 

ett aktivt val från deras sida, precis som Wängnerud diskuterar i sin avhandling.  
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4.2 Kommunstyrelsen 

 

Det är kommunstyrelsen som syr över Växjö kommuns verksamhet. Den bär även 

ansvaret för hur kommunens ekonomiska ställning ser ut samt att kommunen utvecklas 

framåt. Det är kommunfullmäktige som utser vilka politiker som ska sitta i 

kommunstyrelsen. Det är inte ovanligt att en politiker sitter med i både 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 
Tabell 4.2 

Parti Män Kvinnor Totalt 

Centerpartiet 1 1 2 

Folkpartiet 1 0 1 

Kristdemokraterna 0 1 1 

Miljöpartiet 0 1 1 

Moderaterna 2 2 4 

Socialdemokraterna 2 3 5 

Sverigedemokraterna 0 0 0 

Vänsterpartiet 0 1 1 

Totalt 6 9 15 
Kommentar: Tabell över antalet kvinnor respektive män för samtliga partier i Växjö 

kommunstyrelse. (Växjö kommun B). 
 

I kommunstyrelsen kan vi se något som är något anmärkningsvärt, nämligen att det är 

fler kvinnor än män. Det råder en kvinnlig överrepresentation i alla fall utom tre. I 

Folkpartiet är det inga kvinnor och en man, i Moderaterna och Centerpartiet är det en 

lik andel kvinnor som män. Detta kan tyda på att man inom partierna har gjort aktiva 

val för att öka den kvinnliga representationen. 
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4.3 Nämnder  

 

Nämnderna är de olika grupper som ansvarar för ett visst politiskt område. I praktiken 

är det nämndernas ansvar att sköta kommunens dagliga arbete, göra förarbetet för de 

olika ärenden som kommunfullmäktige ska ansvara för och sedermera ratificera de 

beslut som kommunfullmäktige fattar (Växjö kommun C). 

 
Tabell 4.3     

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kommentar: Tabell över hur många män respektive kvinnor som sitter i Växjö 

kommunstyrelses nämnder. (Växjö kommun C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N). 

 

När det gäller Växjö kommun och fördelningen mellan kvinnor och män i kommunens 

olika nämnder, som påvisas i tabell 4.4 ovan, så kan vi se en relativt jämn fördelning 

överlag, där givetvis ett lägre antal ledamöter i en nämnd visar på större numerär 

stillnad. I områden som skulle kunna bedömas som typiskt kvinnliga kan vi se att det 

bara är 8 åtta kvinnor och sju män i skola och barnomsorgsnämnden vilket inte är en 

särskilt stor skillnad. Tittar vi däremot på omsorgsnämnden märker vi större skillnad, 

endast fem av 15 ledamöter är män.  

 

I sitt kapitel ”Minskade könsskillnader i Sveriges riksdag” i boken ”Folkets 

representanter” så menar Lena Wängnerud att i takt med att det blir fler kvinnor i den 

svenska riksdagen så minskar även skillnaderna i vilka områden män och kvinnor 

Nämnder i Växjö kommun Man Kvinna Totalt 

Byggnadsnämnden 9 6 15 
Fritidsnämnden  6 3 9 
Gymnasienämnden 8 7 15 
Kulturnämnden 3 6 9 
Krisledningsnämnden 4 3 7 
Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

5 6 11 

Nämnden för arbete och 
välfärd 

8 7 15 

Omsorgsnämnden  5 10 15 

Skol och 
barnomsorgsnämnden 

7 8 15 

Tekniska nämnden  8 7 15 
Valnämnden 3 2 5 
Överförmyndarnämnden 4 1 5 
 
Totalt 

 
70 

 
66 

 
136 
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engagerar sig i. Hon hävdar inte på något sätt att könsskillnader suddats ut, men att de 

är mindre idag.  

 

Wängnerud kommer även till slutsatsen att det kan finnas konsekvenser för minskade 

representativa skillnader mellan män och kvinnor inom politiken. Det är att det ”finns 

en risk att man blir fartblind om man i för stor utsträckning fokuserar på vad som 

händer i riksdagshuset” (Wängnerud, 2010, 231). Man måste alltså gå ner på 

kommunnivå exempelvis och titta på skillnader där då skillnader på den så kallade 

”elitnivån” går mycket fortare (Wängnerud, 2010, 231). Därmed ska det tilläggas att 

Växjö kommun inte på något sätt är en förebild för Sverige som helhet eller övriga 

svenska kommuner och denna tabell ska inte på något sätt användas för att generalisera 

eller tillintetgöra Wängneruds analys, om att könsskillnader i politiken är på väg att 

suddas ut, utan snarare för att konstatera en skillnad och att könsskillnaderna är mindre 

men att de delvis finns kvar.  
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4.4 Presentation av svensk jämställdhet 

 

År 2006 antog Sveriges riksdag ett mål som innebär att ”kvinnor och män ska ha 

samma makt att forma samhället och sina egna liv” (Bernhardtz: 2012, 18). Det man 

alltså är ute efter är att makten som till exempel utövas i riksdagen, i företagsstyrelser 

och på arbetsplatser ska delas jämt mellan kvinnor och män för att alla ska få en rättvis 

chans till påverkan. 

 

Den svenska Statistiska Centralbyrån har tagit fram något som de kallar för 

jämställdhetsportalen. I det första numret från 2012 visar deras undersökning på att 

Sverige inte alls är så jämställt som man kanske kan tro. Idag är det 45 % kvinnor och 

55 % män i riksdagen och i regeringen är det 46 % kvinnor och 54 % män. Detta är 

relativt jämna siffror, det man borde reflektera över är dock att i valet 2006 var det fler 

kvinnliga än manliga medborgare som röstade. Alltså är det inte en nödvändighet att 

kvinnor röstar på kvinnor och män röstar på män.  

 

I och med att könsfördelningen bland ledamöterna i riksdagen är så pass jämnfördelad 

så kan man inte dra slutsatsen att rösterna hamnar där dem inte hör hemma. 

Förhoppningen är att man röstar på den som man anser är mest kompetent oavsett 

könstillhörighet. Men enlig siffrorna är männen mer kompetenta än kvinnorna och om 

detta är fallet krävs en egen omfattad studie. Vidare så är, enligt SCB:s 

jämställdhetsportal, börsnoterade företagsledningar det område där den manliga 

överrepresentationen och den kvinnliga underrepresentationen är som mest märkbar. 

2011 var nämligen enbart 3 % av styrelseordförandena kvinnor och antalet kvinnor 

med VD-positioner hade samma procentenhet. Bland ledamöterna var det dock hela 24 

% kvinnor och 76 % män. Ytterligare en skillnad som SCB tagit fasta på att i det i 

offentlig sektor är främst kvinnliga chefer och tvärtom i den privata. 
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4.5 Samtalsintervjuer 

 

Syftet med samtalsintervjuerna är att gå förbi det kvantitativa för att komma fram till 

svaret på mina frågor. De tio respondenterna har fått sju likt utformade frågor och 

dessa kommer presenteras ämnesvis samt i punktform nedan. Det är tio kvinnliga 

politiker som har intervjuats och när jag citerar respondenterna eller kommenterar 

görs detta inom citationstecken och mina motfrågor är skrivna i kursiv text. 

 

• Utveckling av det politiska intresset 

 

För de socialdemokratiska kvinnorna så varierade svaren lite, men inte mycket. Alla 

förutom en, hon närmade sig 30, gav sig in i politiken i relativt ung ålder. Alla har inte 

gått via det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU men en av dem som gjorde det 

började vid en väldigt låg ålder: 

 

”Jag har alltid varit politiskt engagerad. Jag drev min första politiska 

fråga när jag var sju år gammal. Gick med i SSU när jag var 14. Var det 

på eget initiativ? Det var på eget val men många av mina vänner var med 

i SSU så jag hängde på liksom. För mig har hela livet handlat om politik 

på något sätt. Jag har alltid velat förändra världen, och då får man göra 

det tänker jag.”  

 

Två av kvinnorna inledde sina politiska karriärer genom att först involvera sig fackligt 

via sina respektive arbetsplatser för att sedan på heltid fokusera på det fackliga arbetet: 

”… jag började arbeta inom landstingsvärlden och ja, man har svårt att vara tyst och så 

började jag bli fackligt engagerad.” I samtliga fall har det väldigt mycket handlat om 

viljan för förändring. Det har tidigt haft en känsla av att de har velat vara med och 

bestämma och göra vad de kan för att påverka.  

 

Bland de moderata kvinnorna varierade svaren något mer och framför allt hade fem av 

sex kvinnor väldigt specifika skäl till att de ville gå med och påverka, även om viljan 

att påverka samhället vad något som de alla hade gemensamt. En av kvinnorna säger 

att ”drivkraften var ju att jag ville vara med och påverka”. En annan säger att det var 

”egentligen för att vilja påverka, om man står vid sidan om så hjälper det inte om man 
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skriker utan man måste in i det hela för att påverka”. Det var enbart två av dem som 

gick med i det moderata ungdomsförbundet MUF tidigt medan de resterande gick med 

under en senare period i livet, samtliga efter att de hade fött barn i 30-årsåldern.  

 

Bland de två kvinnorna som gick med som unga så var det olika politiska frågor som 

de fastnade för. En av kvinnorna gick med för att det var kärnkraftsfrågan, som det var 

folkomröstning för i Sverige, som var den första politiska frågan att ta ställning till i 

hennes liv. Den andra kvinnan som gick med i MUF redan som ung tonåring, hade 

många olika intressen och under valet i början på 90-talet så var det flera viktiga 

politiska frågor som hon tog ställning till. Hon berättar att alla ungdomsförbund 

besökte hennes skola under samma tid och det var då hennes stora intresse och framför 

allt engagemang för politik tog fart. ”Det var skolval och vi hade väldigt mycket 

politisk debatt.” Hon fortsätter angående valet -91 och beskriver varför hon valde att gå 

med i just moderaternas ungdomsförbund framför alla de andra:  

 

”Då var försvarsfrågan viktig och i och med att (okänt namn) mönstrade 

så var försvarsfrågan väldigt viktig för mig och även frihetsfrågan och 

det här med skoldemokrati. Även invandrarfrågan var väldigt viktig. Vi 

hade fått väldigt mycket invandrare till min hemstad och jag var väl inte 

för fri invandring men ändå för det. Skulle du säga att du var tolerant? 

Ja, väldigt tolerant.” 

 

De övriga moderatkvinnornas skäl till att ge sig in i politiken är relativt gemensamma 

för alla fyra. De hade alla blivit mammor sedan några år tillbaka och en av kvinnorna 

förfärades av hur skolsystemet såg ut. Hon valde då att ta saken i egna händer och 

började engagera sig politiskt genom att gå kurser för moderaterna och är sedan en tid 

tillbaka politiker på deltid. En annan av kvinnorna ”fick panik” när de skulle gå från ett 

kooperativ till den kommunala skolan och såg politiken som sitt sätt att dels få insyn 

och dels kunna påverka.  

 

• Val av nämnder 

 

Bland de socialdemokratiska kvinnorna så blev frågan om hur de hade hamnat i sina 

respektive nämnder så blev svaren ganska jämbördiga. För en del av dem kan man se 
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att det är viktigt att jobba med de frågor som de tycker är intressanta. En av kvinnorna 

säger att hon i princip har valt den nämnd hon sitter i och att hon i det stora hela har 

jobbat med den sortens frågor som de berör i just hennes nämnd. Hon har även haft 

andra befattningar:  

 

”Jag har haft andra uppdrag och suttit som ordförande i ett bolag och det 

var en tuff tid. På vilket sätt menar du då? Ja… De första åren när jag 

kom dit så var man i alla sammanhang väldigt ensam och man fick gärna 

en klapp på axeln och ’duktig flicka, men... ‘”.  

 

För en annan del av kvinnorna så har det inte spelat så stor roll vilket uppdrag de har. 

Det är inte alltid så enkelt att få den platsen eller hamna i den nämnden vars frågor man 

brinner för, det är minst sagt komplicerat och ”förtjänar kanske en egen uppsats, hur 

människor hamnar på sina politiska uppdrag”.  

 

För ytterligare en del så finns det en vilja att hela tiden lära sig nya saker och 

utvecklas, både som människa och som politiker. Ett av de främsta sätten att göra det 

på verkar vara ombyte. En säger att det har varit ”viktigt att nosa på många kommunala 

verksamheter” och en annan säger att ”nu har jag varit med så länge så nu skulle jag 

kunna sitta nästan var som helst”. Det var bara en av de socialdemokratiska 

ledamöterna som ville byta om hon fick välja helt fritt. 

 

De sex moderatkvinnorna som jag intervjuade gav mig två olika svar och ett som är 

gemensamt för alla. Hälften av dem säger att det är politiken i sig som gör att de 

engagerar sig i sina uppdrag. ”Jag tycker jag brinner för allt”, säger en av dem. En 

annan säger att ”för mig så är det så att jag älskar politik, för mig spelar det ingen 

större roll vilken politisk fråga jag engagerar mig i”. Det verkar vara viktigt att även 

här pröva på olika nämnder för att hitta det man brinner för och det verkar även vara 

lätt att fatta engagemang för olika typer av frågor. Man fokuserar väldigt mycket på 

lärandet och ser möjligheterna i att byta och att det är ”nyttigt att byta”.  

 

Den andra hälften säger att det är oerhört viktigt vilken nämnd de sitter i. Att även om 

man är politiskt engagerad överlag så måste man finna att det arbete man gör är 
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givande. Inte bara givande för andra, för invånarna i kommunen, men för sig själv 

också: 

 

”Och det ska man ju säga att jag gör ju detta på heltid, men inte till vilket 

pris som helst. Jag känner att jag vill ha ett uppdrag som jag brinner för 

och som jag stimuleras av och då skulle inte det betyda att om inte jag får 

det jag vill att jag bara skulle ta det jag får så att säga. För det beror 

precis på vad det är för något, för då kanske jag tänker att jag skulle göra 

någonting annat.” 

 

Ett svar som är gemensamt för alla moderatkvinnorna är att ingen av dem sitter i en 

nämnd som de själva har valt. Det är ingen som har sagt att de hade siktat in sig på en 

nämnd och sitter nu där. Tvärtom så verkar alla ha ett väldigt öppet sinne och ha 

väldigt lätt för att engagera sig där de hamnar. Att de inte aktivt har valt sina uppdrag 

kan mycket väl vara en av anledningarna till varför de är nöjda, därför de har alla 

funnit nya intressen och engagerar sig för saker de aldrig trodde att de skulle engagera 

sig för. 

 

Sen visar de alla en hög förståelse för det faktum att för att det inom en nämnd måste 

finnas en bra gruppdynamik för att man ska kunna komma fram till viktiga beslut. 

 

• Uppfattningar om möjligheter 

 

När socialdemokraterna skulle själva identifiera sina egna möjligheter inom politiken 

och först när det gäller under den period då de först blev engagerade så fick de väldiga 

problem med det. De flesta kämpade med att komma på något och en del kom inte på 

något alls utan känner att de ”har fått jobba utifrån samma villkor som män” och att det 

inte är något de har funderat på särskilt mycket. Det intressanta med att man känner att 

man har fått jobba utifrån samma villkor som män men ändå samtidigt säger att man 

har haft väldigt svårt att stå på sig och känna att man inte får det utrymma som man 

kanske borde.  

 

Ett annat svar är att man har haft tur för att man kom in i politiken ungefär samtidigt 

som Socialdemokraterna började arbeta med något som kallas ”varannan damernas”, 
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vilket innebär att man på listor till fullmäktige skulle ha varannan kvinna och varannan 

man. Detta ska ha påverkat väldigt många kvinnors möjligheter att hamna längre upp 

på listan för det innebär att antingen det första eller andra namnet är en kvinnas. Att ha 

varannan damernas på listor ska alltså ha öppnat nya dörrar för många kvinnor. Just för 

att, som en av respondenterna säger:  

 

”Politiken är ju en väldigt patriarkal struktur precis som överallt där det 

finns makt. Och jag känner väl ibland att jag har slagit huvudet i olika 

typer av glastak. Kanske inte så mycket utifrån formella positioner, men 

utifrån lite det här att bli tagen på allvar och inte behöva bli räddad utav 

män som är kollegor. Utan att jag också klarar av att sköta svåra frågor 

och besvärliga situationer och så.” 

 

För de socialdemokratiska kvinnorna har alltså beslutet om ”varannan damernas” 

spelat en väldigt stor roll för möjligheterna att ta sig in i maktens korridorer och 

därifrån har de både fått och skapat möjligheterna för att kunna göra skillnad.   

 

Något som tre av de fyra respondenterna svarar är att de känner att sina mer 

fysiologiska egenskaper som kvinnor har betydelse för deras dagliga arbete: ”Jag har ju 

med mig egna erfarenheter som beror på att jag är jag och det är ju väldigt viktigt att ta 

med sig i politiken. Det är ju att vara kvinna, det är ju att ha barn.” Vidare så känner en 

av kvinnorna att hon har större möjligheter än män att komma ut på traditionellt 

kvinnliga arbetsplatser. Detta är just för att de kvinnorna som jobbar där har mer tilltro 

till henne för att hon är en av dem på ett sätt, även om det kanske är en av männen i 

delegationen som har bättre kunskap inom området. 

 

Bland de moderata respondenterna skiftade svaren lite. De har även likt 

socialdemokraterna väldigt svårt att svara på min fråga. De kommer delvis fram till att 

det handlade om den politiska situationen som rådde när de gick med i politiken och 

delvis att det handlar som de kvinnliga egenskaperna som de själva besitter.  

 

”Visst har vi haft det lättare för att det saknas ju kvinnor i politiken, det är ju en 

bristvara och vi åker kanske lite på bananskalet”. Det hon menar är att under de senaste 

20 åren så har politiken blivit allt mer tolerant gentemot kvinnor och man vill ha in 
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kvinnor i partierna så därför har de haft det lättare än de verkliga pionjärerna som 

verkade under mitten av 1900-talet. Man känner sig mer omhändertagen och man 

känner även att det faktum att de är uppskattade i partiet skapar möjligheter: ”Så det 

ligger lite i tiden att man vill ha in kvinnor just nu? Ja, det ligger i tiden. Helt klart.” 

 

Den andra delen av svaren handlade som sagt om att det är deras egna och kvinnors i 

allmänhet egenskaper som skapar de stora möjligheterna: 

 

”Som kvinna besitter du i regel fler egenskaper som gör att man 

kommer längre i politiken än vad man gör som man. Vilka slags 

egenskaper tänker du på då? Män kan ju liksom (hon sätter näven i 

bordet) mer säga sin åsikt och sen ska man stå fast vid den. Det kan jag 

också göra, det är inget svårt att lära sig vara rakryggad och stå för sin 

sak, det kan alla politiker lära sig. Men fingertoppskänslan dock, att 

läsa av, att scanna av ett rum och känna av den manipulativa sidan och 

den beräknande sidan är kvinnor mycket bättre på än män. Och det är 

en fantastisk stor fördel inom politiken.” 

 

Ytterligare en intressant ståndpunkt att ta, för en respondent som tidigare sade sig 

aldrig ha satt genusvärderingar på något är att denna person, är att den största 

möjligheten för kvinnor är att man ”kan allt.” Vidare så tar man de personliga 

egenskaperna på väldigt stort allvar, man kan lägga vikt vid det man själv 

åstadkommit och anser att man faktiskt är kompetent och att det har mer med den egna 

personen att göra än om man är man eller kvinna. 

 

• Uppfattningar om hinder 

 

När de socialdemokratiska kvinnorna fick frågan om de själva har upplevt att det 

funnits några hinder som kvinnliga politiker och hur dessa hinder att påvisats så gick 

svaren kvinnorna emellan ihop relativt mycket  

 

Alla fyra respondenter svarade att det är annorlunda nu än var det var när de precis gav 

sig in i politiken och det man får hålla i beräkningen är då att det var ett tag sedan alla 
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blev politiskt aktiva, den senaste för ca tio år sedan och den första för ungefär 20 till 25 

år sedan.  

 

”Ibland, men inte så mycket nu men i alla fall när man började och var 

ny så hände det att man fick den där ’lilla gumman’ (klappar sig själv på 

huvudet), lite så. Men det förekommer nästan inte alls lika mycket idag, 

men de första åren var det lite så. Tror du att de unga kvinnor som 

kommer in i politiken idag upplever samma sak? Jag tror att det finns nog 

vissa personer som är så och har det förhållningssättet till kvinnor.” 

 

På kvinnornas svar kan man se att de som nya inom politiken har haft svårt att stå på 

sig och göra sig hörda i ett så pass mansdominerat yrke som det faktiskt är. De kände 

inte bara att de inte blev lyssnade på utan även att de inte blev tagna på allvar: ”Det 

finns två sidor där. Å ena sidan var det dem som inte lyssnade över huvud taget, men å 

andra sidan så fanns det dem som lyssnade så att de nästan slog knut på sig själva. 

Bara för att man skulle det, och jag tycker båda sätten är lika provocerande”. De har 

alla vid ett eller flera tillfällen i sin politiska karriär känt så, att de har blivit 

förminskade av män på olika sätt och de tror delvis att det har beror på att de var unga 

och nya, men främst för att de är kvinnor. Att man känner sig provocerad av en man 

som kan känner ”lyssnar för mycket” kan bero på att man rent psykologiskt kan känna 

att man är i underläge just för att man är kvinna, detta kan möjligen bil ett problem för 

den yrkesverksamma utvecklingen.  

 

När det kommer till deras svar där jag bad de relatera till sin dagliga roll i 

kommunhuset så säger de att det inte alls är lika vanligt idag att de känner sig 

förminskade eller på något sätt. Detta beror främst på att de alla har rört sig i dessa 

kretsar under en lång period nu känner sig mer respekterade nu än vad de gjorde när de 

kom in: ”Det där har ju delvis försvunnit (…) och det är klart att de där striderna får 

man ta varje gång ibland med nya människor men jag tror att jag har tagit dem med de 

flesta så vi vet var vi har varandra”. Det är däremot något som gäller de flesta 

arbetsplatser och var man än rör sig att det tar en tid att bli respekterad. Däremot tror 

de att det är det som urskiljer dem från män. Att de får ta mer stryk på det sättet.   
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Bland de moderata kvinnorna lade jag märke till ett intressant fenomen. Alla sex 

respondenter inleder med at svara på frågan i liknande termer, nämligen att de inte 

tänker på att det finns några hinder eller något som är mer utmanande ”bara för att 

man är en kvinna eller man”. Alla sex respondenter avslutar dock med små 

återberättelser av en eller flera händelser där de har funnit att de varit på något sätt 

påverkade av det faktum att de är kvinnor och att det har funnits svårigheter med det. 

Dem verkade inledningsvis vara något tillbakadragna men efter några minuter släppte 

de på den ’starka kvinnan’-fasaden. En av respondenternas svar är som följer: ”Jag har 

svårt för sådana frågor för jag har aldrig lagt något genusperspektiv på någonting i mitt 

liv (…) så det är något som jag är ganska omedveten om och har varit det hela mitt 

liv” och ”jag brukar säga att jag är anti-feminist”. Lägg märkte till orden ”aldrig” och 

”anti”. Det är väldigt starka ord som man kan anse att man inte borde svänga med som 

politiker. Samma respondent avslutar sitt svar med att förklara att eftersom det för det 

mesta är kvinnorna som tar hand om barnen och sköter hushållet så han man ”ett 

ständigt dåligt samvete” och att ”män har lättare för att sätta sina egna intressen före 

medan kvinnor kanske gör tvärtom”.   

 

En annan respondent ändrade också på sig efter ett tag: ”givetvis så finns det både för- 

och nackdelar med att vara kvinna, men jag har lärt mig att använda fördelarna mer för 

att få mer genomslag”. Hon fortsätter med att beskriva sin framkomst som något 

besvärligt och att ”det är klart att jag har ju mött riktiga idioter liksom fortfarande 

kanske i viss mån lyssnar lite mindre på vad jag har att säga”.  

 

Gemensamt för både socialdemokrater och moderater är att de beskriver att något 

”manligt förtryck” är väldigt sällsynt just i Växjö men flera av respondenterna vittnar 

om att det är vanligare på nationella tillställningar som respektive partiers kongresser 

och liknande. En punkt att fundera över är att eftersom samtliga respondenter har 

upplevt något slag av hinder men flera säger att det är annorlunda idag efter att ha varit 

politiskt aktiva under en längre period så kan det möjligt vara så att hinder finns kvar, 

men de märks inte lika mycket längre eftersom kvinnorna nu är en del av 

maktapparaten. 
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• Partipåverkan 

 

När jag frågade de socialdemokratiska kvinnorna om de kunde se att deras 

partitillhörighet hade spelat någon roll för deras upplevelser, det vill säga de hinder och 

de möjligheter de hade upplevt så sa egentligen alla samma sak, men med olika 

formuleringar.  

 

Alla nämner ”varannan damernas” som en stor bidragande faktor till att de har kommit 

så pass långt i deras karriärer som de har: ”Ja, på det sättet att vårt parti under 

nittiotalet började jobba väldigt mycket på den här verksamheten att det skulle vara 

varannan damernas som man kallade det då.” Man är väldigt ödmjuk inför att detta 

system för att utforma ordningen till listor har hjälpt. Inte att det bara har lett till att 

hela partiet i sig har blivit mer jämställt, men även hur det har påverkat respondenterna 

själva: ”Så vi är väldigt hårda på att det ska vara varannan kvinna och man på våra 

listor (…) och det har nog gjort att jag kommer fram mycket lättare än om de gamla 

maktstrukturerna funnits kvar.” 

 

Man uppmärksammar även det socialdemokratiska kvinnoförbundet som ett stort stöd 

både inom den dagliga verksamheten när de ser tillbaka till när de först blev politiskt 

aktiva. Det hjälper kvinnor inom partiet att skapa gemensamma närverk och diskutera 

de olika problem som man kan möta dagligen.  

 

Däremot så kan man se att det fortfarande råder den hierarki inom det 

socialdemokratiska partiet som fanns när partiet grundades. Men uppfattningen är den 

att trots att varannan damernas tog som beslut och att det har hjälpt väldigt många en 

bit på vägen, så är de manliga maktstrukturerna inte helt borta. Flera av kvinnorna 

möter fortfarande idag på olika konflikter av det slag där de inte känner sig helt och 

fullt accepterade av män, men det verkar vara ett sällsynt fenomen. 

 

Bland de moderata kvinnorna så gick svaren ganska mycket hand i hand med det som 

socialdemokraterna svarade. Moderaterna har ingen motsvarighet till 

socialdemokraternas ”varannan damernas” däremot lade väldigt mycket fokus på det 

faktum att man har och alltid har haft ett väldigt starkt nätverk för kvinnor. Detta 
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verkar även har verkat tryggande för dem flesta. Moderatkvinnorna och deras 

utbildningar är något som nämns av samtliga respondenter.  

 

Flera av respondenterna förknippar min fråga om huruvida Moderaterna har haft någon 

påverkan på deras framkomst inom politiken med kvotering. En av dem säger att ”vad 

man kan säga att vi har ju aldrig förmanat kvotering inom Moderaterna och då har man 

ju liksom kommit dit man har kommit för att man varit duktig. Det märks på flera av 

kvinnorna att de vill komma så långt bort från kvotering som möjligt, men när jag 

frågar om det igen så ändrar de sig gärna.  

 

En sak som alla tar med i sina svar är att man jobbar mycket med medlemsrekrytering 

och att man gärna vill ha med kvinnor. Man kvoterar inte på något sätt i Växjö, men 

man jobbar för att få med så många kvinnor som möjligt. Däremot så är kvalitet också 

något som de vill betona, man tar inte upp vem som helst bara för att den är kvinna, 

utan kvalitet går först: ”vi pratar mycket om det (hur man ska få in kvinnor i partiet) 

men det handlar ju inte om att partiet ska bli stort, utan om att partiet ska bli så bra som 

möjligt.” 

 

• Kvotering 

 

Av de fyra socialdemokratiska respondenterna så är tre direkt för kvotering. Men 

åsikterna varför varierar. Respondenten som är emot kvotering anser att det inte är 

någon lösning ”i det stora hela” och tror att det handlar väldigt mycket om ”män och 

mäns makt” och ”att män väljer män”. Hon säger dock att det är en generationsfråga 

som är på väg att försvinna. Det har blivit bättre med tiden och kommer bli än mer 

bättre.  

 

En av kvinnorna har starka åsikter om saker och kort sagt så är hon för kvotering för 

kvinnor: 

 

”Jag tycker att det blundas för att det kvoteras hela tiden, män kvoterar 

in män på olika styrelseposter och olika poster överallt. Och det är 

ingen som diskuterar det, det är ingen som pratar om det för det är ju 

bara som det är, men däremot när man ska kvotera in kvinnor så blir det 
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ett jävla liv för vi är ju både inkompetenta och dumma i huvudet och 

Gud vet allt och sådant kan man ju inte ha. Medan jag tänker att vi är 

väl ungefär i snitt lika dumma i huvudet som män, vilket då borde väl 

ge en form utav, ja, om inte alla som sitter där redan är dumma i 

huvudet så borde det kunna bli ganska bra tycker jag.” 

 

En annan åsikt är att kvotering till viss del är bra, framför allt i bolags-världen, för den 

anser man fortfarande vara väldigt mansdominerad och det är svårt för kvinnor att ta 

sig fram. Man säger också att det är lättare för män att ta sig fram. Vad det beror på 

dock kan ingen riktigt svara på. Kan det möjligtvis bero på att kvinnor fortfarande i 

många situationer är underlägsna män och att männen inte nödvändigtvis utnyttjar 

denna ståndpunkt, men är bättre att förse sig med de möjligheter som serveras?  

 

Man säger även att man borde använda sig av kvotering i bolag eller politiska styrelser 

till en början, som ett startskott för att få in kvinnor. Sedan borde den mänskliga 

naturen ta hand om förädlingen av detta. Vidare så anser alla respondenter från den 

socialdemokratiska sidan är däremot positiva till att kvotering har skapat möjligheter 

för kvinnor, främst med utgångpunkt från deras eget parti. Man säger att det är ett bra 

verktyg som borde användas.  

 

Bland de sex moderater som svarade på frågan så är fyra strikt emot kvotering, en 

delvis för kvotering och en för kvotering. Kvinnan som är för kvotering tvekar lite och 

man märker att det tar emot att säga det: ”Alltså egentligen så tror jag att vi måste ha 

det. Fortfarande. Faktiskt. Därför att om vi inte har det så får vi bastuklubben. För män 

väljer män.” Kvinnan som delvis för kvotering tycket att man kan ha kvotering på en 

låg nivå. Det är okej med kvotering om man inte har några kvinnor alls i en styrelse till 

exempel, men ”inte när det börjar närma sig 40 % kvinnor och sen kvotera för att få 

’fifty-fifty’, det tror jag inte på.” 

 

Resterande moderater är sedan emot kvotering. I det stora hela så anser man att det är 

”personliga kvalifikationer” som ska avgöra om en person, man eller kvinna, ska 

komma in i exempelvis en styrelse. Att det helt enkelt är den professionella 

kompetensen som borde avgöra. En moderat tycker att det är alldeles för mycket 
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kvinnor i huset: … ”och då kanske man ska börja prata om att kvotera in män istället. 

Gör vi det? Nej, det gör vi inte. Nej, men det kanske är dags att göra det.”  

 

En åsikt är även att man inte blir lika respekterad om man kvoteras in. Att det strängt 

måste vara precis lika många kvinnor som män är inte det viktigaste, det viktigaste är 

att ha rätt folk på rätt plats. Det gäller även att ha kommit dit man är på egen hand: 

 

”Jag tror att det är bättre att ha ett eget driv och man får inga gratisresor 

utan man har kämpat sig dit på egen hand och då tror jag att man gör ett 

betydligt bättre jobb. Man gör det helhjärtat och man kommer för 

respekt också. För att kunna representera samhället så behöver man en 

bred representativitet och då räcker det inte med att man har lika många 

män som kvinnor (…) jag tycker att man gör lätt för sig när man 

kvoterar.” 

 

 En moderat tycker tvärtom, nämligen att för att kunna representera en kommun där det 

finns ungefär lika många män som kvinnor, så behöver man också ungefär lika många 

män och kvinnor som representanter. 

 

• Utveckling av jämställdhet 

 

Den sista frågan om vilka steg kvinnorna anser att man måste ta för en ökad jämlikhet 

mellan män och kvinnor när det kommer till att skapa lika möjligheter eller 

förutsättningar för att lyckas inom politiken, jag har valt att slå ihop de 

socialdemokratiska och moderata svaren då de alla mer eller mindre har siktat in sig på 

samma område. Dock har de olika förslag på hur man ska komma fram. 

 

Alla respondenter är mer eller mindre överens att det inte är i kommunhuset eller 

partilokaler man måste börja. Man måste gå tillbaka till grunden av det hela, man 

måste ändra hela samhällsstrukturen. Kvinnor och män måste vara jämlika i hemmen, 

man måste sluta könsidentifiera små flickor till rosa klänningar och dockor och små 

pojkar till blåa bilar och våldsamma tv-spel.  
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Man måste börja dela upp föräldraledigheten lika föräldrarna emellan menar en 

moderat och en socialdemokrat menar att man måste ha en kvoterad föräldraförsäkring, 

lika del till båda föräldrarna.  

 

Många är överens om att man måste ge resurser till kvinnor för att de ska kunna bli 

politiskt aktiva. Eftersom man anser att det väldigt ofta är kvinnan som står för 

hushållsarbetet så måste man ge lite för att hon ska kunna ge tillbaka till samhället med 

allt vad det innebär. Det gäller att ge stöttning till kvinnor, får de att inse att allt inte 

hela tiden handlar om att vara perfekt eller att det vi gör ska vara perfekt. Man har 

åsikter om att män inte tar sådant lika hårt som kvinnor och att det kan vara något som 

håller tillbaka kvinnor från att engagera sig och våga göra sina röster hörda.  
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Kapitel 5: Sammanfattande slutsats 
 
Detta sista kapitel kommer att bestå av en genomgång av studien i ljuset av frågorna 

som ställdes inledningsvis. Det kommer även finnas en diskussion om vad som 

framkommit på ett övergripande plan. 

 
5.1 Summering av studien 
 
Syftet med uppsatsen och studien har varit att skapa en uppfattning om hur kvinnor 

själva har för upplevelser kring möjligheter och hinder som kommunpolitiker i Växjö. 

Detta har gjorts kvalitativt genom tio samtalsintervjuer med just kvinnliga politiker. 

Sex kvinnor från Moderaterna och fyra kvinnor från Socialdemokraterna har valts ut 

för att undersöka om det finns en skillnad dessa två partier emellan. Utöver 

intervjuerna finns det en kvantitativ undersökning som rör hur den kvinnliga 

representationen inom kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder ser ut i 

Växjö kommun. 

 

Resultaten från kvantitativa delen av studien visar att man i Växjö kommun överlag 

kan man återfinna en relativt jämn fördelning mellan kvinnor och män, vilket var 

förväntat. I hela kommunfullmäktige är det tre fler män än kvinnor av totalt 61 

förtroendevalda. Moderaterna har en man och en kvinna mer än Socialdemokraterna 

och det går hand i hand med det som Wängnerud skriver om hur antalet mandat även 

ökar antalet kvinnor, då det var moderaterna som vann valet 2010. I kommunstyrelsen 

är det tre fler kvinnor än män av totalt nio politiker. Socialdemokraterna har en plats 

mer än Moderaterna och på denna plats sitter en kvinna. Om det faktum att kvinnorna 

är överrepresenterade i just kommunstyrelsen gör någon skillnad på de beslut som 

fattas behövs en helt egen studie. Det är även jämnt i de olika nämnderna där det 

egentligen mest anmärkningsvärda är att det är dubbelt så många kvinnor än män i 

omsorgsnämnden vilket är något motsägelsefullt gentemot det som Wängneruds 

forskning visar på, nämligen att intresseområdena män och kvinnor emellan håller på 

att suddas ut.  

 

Resultaten från den kvalitativa delen av studien visar, genom samtalsintervjuerna, på 

att de tio kvinnorna som intervjuats i regel känner av både möjligheter och hinder. De 

socialdemokratiska kvinnorna anser att ”varannan damernas” har varit till en väldigt 
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stor nytta när det gäller deras tillträde inom kommunpolitiken. Även att de besitter 

vissa egenskaper som kvinnor gör att de känner sig gynnade, detta hade de gemensamt 

med Moderaterna. Även de moderata respondenternas svar om möjligheter är litet 

gemensamt med Socialdemokraterna, nämligen att de gynnades vid tillträdet, inte via 

en slags kvotering som ”varannan damernas” men de anser att det hade att göra med 

den politiska situationen vid den tidpunkten. Gemensamt för alla tio respondenter är att 

de har upplevt hinder om än av olika slag. En del hade väldigt detaljerade berättelser 

om deras upplevelser efter inträdet i politiken som de själva tror att de upplevde just 

för att de är kvinnor. Andra hade upplevelser som speglade deras dagliga arbetsliv. Det 

är tydligt att dessa kvinnor inte går runt och dagligen tycker synd om sig själva eller på 

något vis att de har påverkats exceptionellt av deras kön. Däremot finns det anledning 

att tro att detta beror på att de har vistats så mycket i de korridorer de går i varje dag att 

de inte upplever de hinder de upplevde tidigare lika mycket idag, men att de finns där.  

 

Den inledande frågan om huruvida partitillhörighet har spelat roll för kvinnornas 

upplevelser rör i princip exklusivt den kvalitativa delen av studien. Socialdemokraterna 

har påverkats positivt av ”varannan damernas” och Moderaterna har påverkats positivt 

av partiets starka nätverk för kvinnor.  

 

Att Moderaterna skulle vara sämre på att ta fram kvinnor, för att de är ett klassiskt 

högerparti, än Socialdemokraterna och att Socialdemokraterna på något sätt ska vara 

överlägsna inom det är att ta det till det extremt ytliga. Uppfattningen är att både 

Moderaterna och Socialdemokraterna värnar om kvinnor och om jämställdhet. De gör 

det dock på olika sätt. De ser att Sverige inte är idealt jämlikt, som den Statistiska 

Centralbyråns siffor även visar på, men de ser olika lösningar. Socialdemokraterna ser 

kvotering som en lösning för att få in fler kvinnor, Moderaterna gör inte det. 

Moderaterna vill ta till andra medel för att öka kvinnors medverkan inom politik och 

näringsliv, de har bara inte riktigt svaret på precis hur. 
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5.2 Diskussion 

 

Avslutningsvis så pekar uppsatsen och studien på att det finns flera olika synpunkter 

och inställningar till kvinnors möjligheter och hinder. Det finns även en stor del 

forskning kring ämnet som pekar åt olika håll. Det man kan säga är övertygande är att 

det finns stora möjligheter för kvinnor att lyckas inom politiken. Men som med allt 

annat så finns det även vissa hinder att överkomma.  

 

Denna studie har siktat in sig på kvinnors upplevelser. Förväntningen är att om man 

hade gjort en likadan studie fast med män som studieobjekt, så hade den förmodligen 

också visat på att de hade haft lika många möjligheter och hinder som kvinnor men 

kanske på olika sätt. Enligt SCB:s jämställdhetsportal är det kompetenta människor 

som sitter på sina respektive platser. Då det i regel är fler män som sitter där så kan 

man behöva en studie till för att undersöka om män är mer kompetenta än kvinnor. 

 

Det som är viktigt att påpeka är att det är inte män som skapar hinder för kvinnor. Det 

är inte heller kvinnor som skapar hinder för sig själva genom att vara biologiskt 

ihopsatta som de är. Det är samhället som skapar hinder för kvinnor, på samma sätt 

som det skapar möjligheter. Precis som Dahlerup och Friedenvall konstaterar, så 

kommer Sverige en dag kunna bli ett perfekt jämställt land – om ca 90 år. Behöver vi 

ett perfekt jämställt land där inte någon, kvinnor som män, stöter på några hinder? 

Förmodligen inte. För den slutgiltiga tanken är att alla människor behöver sina chanser 

med möjligheter men även sina motgångar med hinder för att kunna sträva framåt. 
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