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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Syftet med uppsatsen är att studera kommunfullmäktige i Luleå utifrån analysmodellen 3R 

– Representation, Resurser och Realia – för att se huruvida man kan betrakta det som 

jämställt eller inte. Representation ser över den kvantitativa fördelningen mellan kvinnor 

och män, resurser tittar på hur pengar och tid är fördelade mellan könen och realia är 

resultatet av de två första R:en och visar vilka normer som styr verksamheten. Den 

feministiska teorin bidrar till att motivera analysen, det kvinnliga deltagandet i politiken 

motiveras av den norska statsvetaren Helga Hernes med rättviseprincipen, att kvinnor är en 

resurs och har andra intressen än män som måste komma till tals inom politiken. 

 

För att få analysmaterial genomförs observationer och enkätundersökning inom 

kommunfullmäktige i Luleå. Resultatet som framkommer av studien var att procentuellt 

innebar mandatfördelningen att det finns cirka 44 procent kvinnor och 56 procent män och 

det är sin tur är att betrakta som jämställt. Männen har viss dominans när det gäller antal 

ledamöter som går upp i talarstolen och vilka som talar längst tid. Det är en kvinna som 

drar upp det kvinnliga genomsnittet och utan henne upplevs skillnaderna som större.  

 

Den upplevda jämställdheten bland ledamöterna visar att kvinnorna i högre grad än männen 

känner av könsskillnader. Det är en viss könsskillnad när det gäller språk och vad de talar 

om. Män uttrycker sig oftare som att de ”vet” och gärna upprepar vad andra sagt medan 

kvinnorna hellre ville uppleva att de bidrar med något helt nytt till debatten. Det är till 

exempel en fjärdedel av kvinnorna som inte försöker få ordet trots att de har något att säga. 

Anmärkningsvärt är det också att 12,5 procent av männen upplever att de inte får ordet trots 

att de ber om det.  
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Slutsatserna man kan dra av denna studie är att det finns könsskillnader inom fullmäktige, 

männen är mer dominerande och det gör att man inte kan betrakta det som jämställt. 

Kvinnor får inte ge uttryck för sina erfarenheter och intressen på samma sätt som män. 

Synliggörandet av skillnaderna och de normer som styr verksamheten är det första steget 

mot jämställdhet. 
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1. BAKGRUND TILL KVINNOREPRESENTATIONEN I SVERIGE 

 

 

 

 

Kvinnlig representation i beslutande organ och rösträtt för kvinnor debatterades under 35 

år, i Sverige, innan kvinnor fick rösträtt 1919. Länder som Nya Zeeland införde redan 1894 

allmän kvinnlig rösträtt och Finland 1906 (Snickare 1998, s 50). Den första 

jämställdhetslagen kom på 80-talet (Snickare 1998, s 12) och Sverige utsågs 1995 till 

världens mest jämställda land av FN. Sverige är ledande inte bara när det gäller kvinnor i 

politiskt valda organ utan också när det kommer till arbetsliv, hem och familj samt 

utbildning (Snickare 1998, s 11). 

 

På 1970-talet var kraven på ökad kvinnorepresentation som starkast, motståndarna 

ifrågasatte kvinnors kompetens och politiska kunnande. Kritiken på 90-talet rörde mer 

kvinnors bristande sociala representativitet. Minskningen av antalet kvinnliga 

representanter efter valet 1991 gjorde att frågan fick förnyad aktualitet. Frågan har drivits 

och resultatet har blivit att fler kvinnor har kommit in i politiken. Nutidens debatt fokuserar 

mer på svårigheten för kvinnor att kombinera familj, yrkesarbete och politik. Kvinnor tycks 

i högre grad lämna politiska uppdrag än män. Det kopplas ofta till den kvinnliga stressen: 

kvinnor förvärvsarbetar och har ett ekonomiskt ansvar som delas med mannen samtidigt 

som de har huvudansvaret över familjen och hushållet (Pincus 1995, s 1). 

 

Omsättning i politikerkåren kan också förhindra maktmissbruk och tillföra politiken nya 

synsätt och idéer. Samtidigt är det viktigt att den samlade politisk kompetensen inte utarmas 

genom en allt för stor omsättning.  

(Pincus 1995, s 1-2) 
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Argumenten till varför kvinnor ska vara representerade i beslutande organ är många men 

det största är ur demokratisk aspekt, att hälften av befolkningen också ska ha inflytande i 

besluten som fattas (SOU 1987:19, s 51-52).  Fler kvinnor har kommit in i politiskt valda 

församlingar och Sverige tillhör en av de mer jämställda länderna i världen, frågan är hur 

det ser ut i verkligheten? I boken Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte 

hjälper varandra diskuterar Liza Marklund och Lotta Snickare hur samhället ser ut. Att 

män talar och kvinnor finns till för att lyssna på dem (Marklund och Snickare 2005, s 49-

50). 

 

Detta visar också något annat: det räcker inte bara med att vi har lika många kvinnliga som 

manliga politiker för att vi ska bli jämställda. Vi måste förändra våra villkor i grunden för att 

det ska bli någon verklig skillnad. 

(Marklund och Snickare 2005, s 49-50) 

 

Statsvetare som betonar vikten av könskvotering ger kön en stor betydelse inom politiken 

(Phillips 2000). Andra statsvetare menar att det är åsikter och inte kön som är det viktiga 

hos politiker (Wängnerud 1998, s 14). Det finns även dem som anser att det finns för få 

studier om kvinnors egentliga påverkan på politiken som förs. (Eduards 2002, s 31, 

Wängnerud 1998, s 121). 

 

1995 tillsattes Svenska Kommunförbundet en beredning, som kallades Kommunerna och 

Jämställdheten, just för att arbeta med jämställdhet. För att möjliggöra integrering av 

jämställdhet i politiska beslut utvecklades en metod för det de kallade jämtegrering1 

(Snickare 1998, s 11). Verktyget, för att studera den faktiska jämställdheten, som 

beredningen utvecklade var 3R: Representation, Resurser och Realia (Snickare 1998, s 14). 

I Kommunerna och Jämställdhetens projekt JämKom har nio kommuner i Sverige deltagit 

för att genom 3R få in ett könsperspektiv i alla politiska beslut (Snickare 1998, s 114). 

Detta leder fram till syftet med uppsatsen. 

 

                                                           
1 Jämtegrering = att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det ordinarie politiska och verkställande arbetet. 
Källa: Internet 1 http://uno.svekom.se/brsbibl/kata_documents/doc27715_1.pdf  

http://uno.svekom.se/brsbibl/kata_documents/doc27715_1.pdf
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1.1 Syfte 

Sverige är ett bra exempel på kvantitativ jämställdhet, det vill säga att det finns ungefär lika 

många män som kvinnor i politiskt valda församlingar. Innebär det att Sverige verkligen är 

jämställt? Feministisk teori menar att kvinnor trots allt har en underordnad ställning i 

samhället och syftet med uppsatsen blir att studera jämställdheten i en svensk politiskt vald 

församling. Kan man betrakta kommunfullmäktige i Luleå som jämställt, utifrån 

analysmodellen 3R? Resultatet från undersökningen i Luleå kan inte ge några generella 

slutsatser på hur det ser ut i resten av landet men ändå ge en fingervisning om hur det kan 

ligga till. Metoderna som använts för att applicera analysmodellen till kommunfullmäktige i 

Luleå beskrivs i följande metodkapitel. 

 

 

1.2 Metod, material och källkritik 

3R är verktyget, analysmodellen, som i huvudsak används för att besvara syftet för 

uppsatsen. Analysmodellen kommer i grunden från Svenska Kommunförbundet och 

samhällsvetaren Gertrud Åström men beskrivningen av 3R finns främst i rapporten 

Härifrån till jämställdheten där journalisten Lotta Snickare var projektledare. Till sin hjälp 

hade Snickare bland annat statsvetaren Gun Hedlund och doktoranden i statsvetenskap 

Malin Rönnblom. 3R har, som tidigare nämnts, använts i nio svenska kommuner för att få 

ett könsperspektiv i alla politiska beslut. En mer ingående beskrivning av 3R finns i kapitel 

tre. Analysmodellen får i den här uppsatsen stöd av feministisk teori, dels för att motivera 

själva studien. Att jämställdhet inte bara beror på kvantitativa uppgifter men dels för att den 

saknar motivering till varför kvinnor bör deltaga i politiken. Materialet till uppsatsen består 

av litteratur med främst feministisk teori, ett antal Internetkällor i första hand från Sveriges 

Kommuner och Landsting, statistik från Statistiska Centralbyrån och resultatet från 

observationerna och enkätintervjuerna av ett urval av fullmäktigeledamöterna. 

Observationernas genomförande och enkäternas utformning beskrivs i de två följande 

kapitlena. 
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1.2.1 Observation 

Studien begränsas till att enbart titta på kommunfullmäktige i Luleå efter valet 2006 och två 

sammanträden observeras, 2006-11-27 och 2006-12-18. De två fullmäktigesammanträdena 

studerades genom ostrukturerad och icke-deltagande observation där ledamöternas 

beteenden studeras. Vilket innebar att jag satt och lyssnade på öppna sammanträden utan att 

ledamöterna visste anledningen till min observation. Valet av observationstyp motiveras 

med att beteendet måste studeras utan inblandning eller påverkan, så detaljerat som möjligt 

(Bryman 2001, s 176). På sammanträdena klockades varje politikers enskilda talartid i 

sekunder. Det sammanställdes i sin tur med uppdelning på kön, partitillhörighet och typ av 

fråga som diskuterades. Resultatet av observationerna följer längre fram i uppsatsen. Ur 

källkritisk synpunkt måste hänsyn tagas till det låga antalet observationer, det vill säga 

enbart två fullmäktigesammanträden. Förhoppningen är dock att de två 

observationstillfällena ändå ger en bild av hur det ser ut i det långa loppet. Frågorna som 

behandlades upplevdes som vanliga och återkommande. 

 

1.2.2 Enkät 

Vidare har fullmäktigeledamöterna fått en enkät via mail i syfte att studera skillnaden 

avseende ledamöternas upplevda könsskillnader i kommunfullmäktige. Enkäten skickades 

ut till 33 av kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter och begränsades till att de utvalda 

även var ordinarie ledamot i Luleås kommunfullmäktige föregående mandatperiod. Urvalet 

baseras på att det vid tillfället nyligen varit val och att de precis invalda ledamöterna kanske 

inte hunnit få en uppfattning och skillnader mellan könen. Nitton av ledamöterna i urvalet 

var män och fjorton kvinnor. 66,5 procent svarade, hälften män och hälften kvinnor. Den 

svarsfrekvensen är enligt Bryman (2001, s 148) acceptabel. Trots att det är en acceptabel 

svarsfrekvens måste man ta hänsyn till att en liten skillnad i antalet som svarat på olika sätt 

i en fråga kan ge stora procentuella skillnader. Valet av enkät som metod har sin grund i att 

det är enkelt och billigt att administrera.  

 

Eftersom respondenterna var upptagna politiker gav enkäten dem möjlighet att svara när det 

passade dem bäst och enkäter ger ingen intervjuareffekt. Med en intervjuare närvarande kan 

respondenten ha en benägenhet att ge en positiv bild av sig själv. Det underlättar också för 
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respondenten att svara på frågor som upplevs som känsliga. Man måste dock ta hänsyn till 

att respondenterna kan ha missuppfattat vissa av frågorna eftersom intervjuaren inte fanns 

där för att ”hjälpa” och öka förståelsen. Utformningen av enkäten baseras på Alan Brymans 

Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman 2001, s 145-147). 

 

Enkätfrågorna är en egen variant baserad från Kerstin Thelanders Politikerspråk i 

könsperspektiv (Thelander 1986, s 33-68). Boken är från 1986 och det är något man måste 

ta hänsyn till men det är endast delar av Thelanders frågor som är tagna från boken för att 

applicera det på mitt område. Enkätfrågorna är en teknik för mig att operationalisera  3R 

eftersom en detaljerad beskrivning av tillvägagångssätt saknas i beskrivningen av 

analysmodellen. Frågorna i enkäten är väldigt strukturerade för att enkelt kunna jämföra 

resultaten. Däremot lämnades det öppet för kommentarer och förklaringar för de 

respondenter som kände att de hade något mer att tillägga till sitt svar och det utnyttjades 

flitigt.  

 

Problemet med bristen på uppföljningsfrågor försökte motverkas med möjligheten att ge 

egna kommentarer. Ett annat problem som kan uppstå med enkäter är osäkerheten över vem 

som egentligen svarat på frågorna. I detta fall är enkäten skickad till personliga 

mailadresser och det leder till ökad chans för att rätt person svarat på frågorna.  

 

 

1.3 Disposition 

Kapitel ett i uppsatsen ger en inledning till problemformuleringen vilket leder fram till 

syftet. Naturligt efterföljs syftet av en metodbeskrivning. Kapitel 2 – Demokrati och 

kvinnor – kopplar det kvinnliga deltagandet till den liberala demokratin som innebär att 

medborgarna ska styra sig själva under fria och jämlika former. Det diskuteras utifrån både 

ett demokratiskt och feministiskt perspektiv. Under rubriken 2.1 följer en djupare 

genomgång av argumenten för kvinnligt deltagande utifrån Helga Hernes och viss kritik 

som riktas mot framförallt hennes intresseargument. Den andra underrubriken under kapitel 

två redogör för Berit Ås härskarstrategier för att ytterligare belysa vikten av att synliggöra 

och kartlägga dold ojämställdhet. Det tredje kapitlet tar upp just hur man synliggör och 
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kartlägger dold ojämställdhet utifrån analysmodellen 3R och på vilket sätt den är applicerad 

på kommunfullmäktige i Luleå. Kapitel fyra ger resultaten från studierna gjorde utifrån 

analysmodellen. Det vill säga resultatet från framförallt observationerna och enkäten. 

Uppsatsens femte och sista kapitel ger en avslutande diskussion som ämnar knyta ihop 

resonemanget. 
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2. DEMOKRATI OCH KVINNOR 

 

 

 

 

Att diskutera kvinnorepresentationen ur ett demokratiskt perspektiv lägger grunden för 

uppsatsens fortsättning. Demokrati är en grundsten i vårt västerländska samhälle och 

betyder folkmakt eller folkstyre. Om kvinnor inte påverkar politiken i lika hög grad som 

männen kan det tyda på oerhörda brister i demokratin. 

 

Demokrati med betydelsen folkmakt eller folkstyre innebär att medborgarna ska styra sig 

själva under fria och jämlika former. Traditionen av den liberala demokratin som vårt 

politiska system bygger på, betonar att medborgarna ska ha inflytande över 

beslutsprocessen. I praktiken är det valda representanter som överlåtits beslutsfattandet. 

Åsiktsrepresentativitet är något som eftersträvas. Att beslutens konsekvenser måste vara 

demokratiska är en åsikt som bland annat feminister presenterar. Vissa medborgare ska inte 

främjas framför andra. Feminister menar att demokratin i sig bygger på en situation där 

kvinnor är underordnade och att den liberala demokratin måste ta hänsyn till att det 

existerar olika maktordningar, framförallt mellan kvinnor och män (Rönnblom 1998, s 222-

223).  

 

Statsvetaren Gun Hedlund menar att utestängandet av det privata från det politiska är vad 

som skapar kvinnors utanförskap som medborgare (Hedlund 1996, s 18). Feminister menar 

att gränsdragningen mellan det privata och det politiska är vad som upprätthåller 

könsmaktordningen. Den manliga, politiska, sfären rankas högre än kvinnornas privata. Det 

privata har ofta osynliggjorts och gränserna mellan det privata och politiska menar många 

feminister måste luckras upp (Wendt-Höjer och Åse 1999, s 41). Kvinnor underordnas i 

den privata sfären och deras erfarenheter räknas inte som politiska (Wendt-Höjer och Åse 

1999, s 39). 
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Den ideala demokratin innehåller ett jämlikhetskrav, att både kvinnor, män och olika 

minoriteter får göra sin röst hörd. Upplevd orättvisa är en orsak till att gamla odemokratiska 

institutioner en gång i tiden raserats. Varför skulle endast vissa personer, såsom männen, de 

rika, adeln eller andra privilegierade grupper, få delta i maktutövningen medan andra 

kategorier uteslöts från inflytande? Frihet, jämlikhet och broderskap är slagorden från den 

franska revolutionen och allmän och lika rösträtt är ett uttryck för demokratins tanke om 

jämlikhet i fråga om makt (SOU 1990:44, s 301). 

 

Anne Phillips diskuterar två principer som en demokrati måste sträva efter; folklig kontroll 

och politisk jämställdhet. Det innebär inte att det är en regering bara ”för folket” utan även 

”av folket”. Det är inte demokrati bara för att det nödvändigtvis strävar efter att tillvarata 

befolkningens intressen, utan innebär att folket måste vara en del av beslutsfattandet. 

Phillips kopplar den politiska jämställdheten till argument för allmän rösträtt och oron för 

ett tyranniskt styre. Att alla rimligtvis borde ha en chans att få göra sin röst hörd, 

framförallt i frågor som berör deras liv (Phillips 2000, s 40-42).  

 

Ett centralt politiskt mål de senaste två decennierna är jämställdhet mellan könen. Offentlig 

politik och offentlig sektor har använts för att stärka kvinnornas ställning i samhället. 

Samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom arbetslivet, reproduktionen och 

politiken är det preciserade målet om jämställdhet (SOU 1990:44, s 246). I svensk politik 

ser man ett jämställt samhälle som ett samhälle där kvinnor och män har samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Makten ska vara jämt fördelad mellan könen, 

likaså inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, företagande och arbete. 

Män och kvinnor ska ha alla möjligheter att utveckla sina intressen, ambitioner och talanger 

och ansvaret över hemmet ska vara delat (Internet 2 Sveriges Riksdag). 

 

Kymlicka diskuterar problemen med bristen på demografisk representation i politiken. 

Även om det är vita medelklass män som representeras i politisk valda församlingar är de 

just valda till den positionen och har ett stöd av majoriteten (Kymlicka 1998, s 150-151). 
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Tesen att minoritetsgrupper inte är till fullo representerade i den lagstiftande församlingen 

tycks därför förutsätta att människor endast kan till fullo ’representeras’ av någon som har 

samma kön, klass, yrke, etnicitet, språk etc. 

(Kymlicka 1998, s 150) 

 

Det Kymlicka diskuterar i citatet ovan brukar benämnas som ”spegelrepresentation”, vilket 

innebär att allmänheten ska vara representerade som en spegel i den lagstiftande 

församlingen. Det ska finnas representanter som avspeglar samma etniska, könsmässiga 

eller klassmässiga egenskaper som väljarkåren. Tanken på spegelrepresentation utmanar 

den vanligare demokratiska teorin som innebär att det inte är politikerns privata egenskaper 

som avgör utan det faktum att de deltagit i proceduren för att väljas. Vidare tar Kymlicka 

upp att det trots allt finns argument till varför personliga egenskaper har betydelse. Vissa 

upplevelser och egenskaper måste man dela för att kunna förstå varandras behov och 

intressen. Om man trots det kan känna förståelse för andras upplevelser är det ändå ingen 

garanti för att man representerar dessa upplevelser och intressen (Kymlicka 1998, s 150-

151). 

 

Att kvinnor ska vara representerade i politiska församlingar, likväl som minoritetsgrupper, 

är en viktig demokratisk ståndpunkt. Diskussionen kring det demokratiska begreppet och 

kvinnors representation ligger i förespråkarna för spegelrepresentation eller könskvotering 

och de som bara ser själva valproceduren som viktig. I svensk politik eftersträvas jämlikhet 

mellan könen. Vidare följer en djupare beskrivning av de argument som framförs för 

kvinnligt deltagande i politiken, främst ur statsvetaren Helga Hernes perspektiv. 

 

 

2.1 Argument för kvinnligt deltagande i politiken 

Norska statsvetaren Helga Hernes räknar upp tre punkter som motiverar kvinnans 

deltagande i politiken: 

1. Rättvisefrågan. 

2. Kvinnor är en resurs. 

3. Kvinnor och män har olika politiska intressen. 

(Hernes 1987, s 22-23). 
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Kvinnor utgör ungefär hälften av befolkningen och därför är det en rättvisefråga att de ska 

ha tillgång till hälften av de politiska mandaten. Snedfördelning av mandaten tyder på 

diskriminering. Rättvisefrågan tittar mer kvantitativt på fördelningen mellan kvinnor och 

män och säger inget om innehållet i politiken. Att kvinnor är en resurs menar Hernes att de 

har andra erfarenheter och arbetssätt än män och kan tillföra politiken något nytt och 

förändra densamma (Hernes 1987, s 22-23). Att kvinnor har ett annorlunda förhållande till 

politik kopplas samman med argument om att kvinnor skulle ha en högre moral än män och 

Phillips är kritisk till dessa argument. Kvinnors deltagande i politiken kopplas till 

moderskapet och en god mors egenskaper betyder inte nödvändigtvis att det är en god 

medborgare, Phillips ser det som tveksamt att presentera kvinnor som överlägsna män 

(Phillips 2000, s 80-101). Det tredje argumentet är det som skapat mest debatt. 

Intresseargumentet menar att kvinnor och män har olika intressen som kan komma i 

konflikt och därför kan män inte representera kvinnor (Hernes 1987, s 22-23). 

 

I SOU 1987:19 Varannan damernas – Slutbetänkande från utredningen om 

kvinnorepresentation, med utredare Gerd Engman, delas argumenten för ökad 

kvinnorepresentation upp i tre liknande delar: demokratifrågan, resursfrågan och 

intressefrågan. I demokratifrågan motiveras det kvinnliga deltagandet med att representativ 

demokrati ska innehålla inflytande från hela befolkningen. Är kvinnor hälften av 

befolkningen i ett land ska de ha hälften av inflytandet i landets beslutande organ, annars är 

det inte demokratiskt fulländat (SOU 1987:19, s 51-52).  

 

I resursfrågan påminner argumenten om Hernes, att kvinnor och män har olika erfarenheter 

och kunskaper. Besluten blir ofullständiga utan en jämn könsfördelning. Inom både betalt 

och obetalt omsorgsarbete är kvinnorna dominerande och detta är ett exempel på ett område 

där kvinnor har stor kunskap. Därför bör dessa erfarenheter tas till vara på i samhället. Nya 

lösningar och att se på problem ur ett kvinnoperspektiv är vad kvinnor kan bidra med inom 

politiken (SOU 1987:19, s 52-53). Intressefrågan är mer konfliktfylld och meningarna går 

isär. Det Gerd Engman menar är att intressena går isär mellan kvinnor och män i olika 

frågor. Beslutsfattande organ måste till exempel fördela ekonomiska resurser, vad som ska 

prioriteras skiljer sig mellan partier men också mellan olika kön (SOU 1987:19, s 54).   
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Till exempel kan det uppstå intressekonflikt i fråga om resurserna skall satsas på utbyggt 

vägnät eller kollektivtrafik. Kvinnorna åker kollektivt, männen tar familjens bil. Prioriteringar 

inom socialsektorn, som utbyggd barn- och äldreomsorg, är också frågor som på ett mycket 

mer påtagligt sätt påverkar kvinnors vardag mer än mäns. Här kan det också uppstå 

intressekonflikt mellan könen. 

(SOU 1987:19, s 54) 

 

En intressefråga är också frågan om kvinnorepresentation eftersom kvinnorna måste öka 

sin makt på bekostnad av männens. Demokratin och besluten blir ofullständiga om inte 

både kvinnors och mäns intressen tas tillvara på. Fallstudierna i Varannan damernas (SOU 

1987:19) visar att ökad kvinnorepresentation leder till en mer informell stämning och mer 

betoning på ”mjuka” frågor som till exempel sociala och kulturella (SOU 1987:19, s 55). 

 

Intresseargumentet är inte helt oproblematiskt. Att kvinnor ska ha ett intresse som skiljer 

sig från män är något som kritiseras. Argumentet ser alla kvinnor som en homogen grupp, 

att alla kvinnor har samma intressen och tar inte hänsyn till att olika kvinnor kan ha olika 

erfarenheter och intressen. Även inom gruppen kvinnor kan frågor som etnicitet och 

geografisk utgångspunkt variera vilket kan leda till olika intressen. Denna problematik med 

intresseargumentet tas sällan upp i debatten (Steans och Pettiford 2005, s 178). Maud 

Eduards ser det kvinnliga intresset i att prägla den politiska beslutsprocessen, där själva 

innehållet blir en sekundär fråga (Eduards 1988, s 217). Phillips menar också att trots att 

det finns skillnader mellan kvinnors intressen är det vissa intressen som är bundna till kön. 

Graviditet är till exempel ett ämne som i högre grad berör kvinnor än män (Phillips 2000, s  

86). 

 

Phillips diskuterar också att som väljare kan man omöjligt veta exakt vilket 

ställningstagande en politiker kommer att ta beroende på vilken fråga som dyker upp, då 

kan det underlätta att rösta på någon med liknande bakgrund som sig själv. Trots att 

kvinnor deltar i politiken menar Phillips att det inte garanterar att kvinnointresset får 

utrymme i den politiska dagordningen (Phillips 2000, s 58). 
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En gemensam nämnare är att det ligger i kvinnors intresse att inte diskrimineras och det är 

på den uppfattningen som uppsatsen bygger vidare på. Kvinnors deltagande i politiken 

motiveras alltså med tre punkter. Det är först och främst en fråga ur demokratisk aspekt. Att 

hälften av befolkningen ska finnas representerad. Kvinnor bidrar också med andra synsätt 

och prioriterar andra intressen än män. Det betonar vikten av ett jämställt samhälle men på 

vilket sätt kan männens dominans uttrycka sig? Berit Ås tar upp fem härskarstrategier i sin 

bok Kvinnor tillsammans – Handbok i frigörelse (1982), dessa härskarstrategier menar hon 

kan i komma till uttryck trots att kvinnor finns representerade i samma utsträckning som 

män.  

 

 

2.2 Härskarstrategier 

Den första av fem härskarstrategier som Berit Ås tar upp är ”att göras osynlig”. När 

kvinnor mer sällan än män blir avbildade eller refererade är det ett osynliggörande av 

kvinnor. Ås menar att kvinnor i egenskap av politiker eller experter i högre grad får 

kommentarer om sitt utseende än om sina uttalanden. De flesta män upptäcker snarare ett 

vackert utseende och ser kvinnan som ett bruksföremål än en jämlik kollega. Inom språket 

är ”han” ofta normen och det leder till att kvinnor är osynliga i lagtexter enligt Ås, 

föreställningen blir att det är män som förekommer och agerar, inte kvinnor (Ås 1982, s 

37-42). 

 

”Förlöjligande” är den andra härskarstrategin och Ås tar upp de vanligt förekommande 

skämten om kvinnors bilkörning trots att statistik pekar på att kvinnor är inblandade i färre 

olyckor än män. Ås nämner också att det finns många fler negativa synonymer till kvinnor 

än till män (Ås 1982, s 42-46). 

 

Den tredje härskarstrategin är ”undanhållande av information”. Under kyrkans 

häxprocesser fick männen monopol  på läkarvetenskapen och kvinnor har tidigare 

utestängts från prästerskapet. Kvinnor har fått kämpa för att få tillgång till utbildning. 

Under lång tid och inom många områden har kvinnan vart utestängd, från insikt i deras 

egen biologi till vilka lagliga rättigheter de har (Ås 1982, s 46-49). 
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”Dubbelbestraffningen” är fjärde härskarstrategin: ”Det gör detsamma vad du gör, det blir 

lika illa ändå!”. Sociologen Robert K. Merton har gett namn åt den härskarstrategin. Ås tar 

upp exemplet med hemmafruar som drabbas av denna dubbelbestraffning. Hemmafruar 

som arbetar hela dagarna med att ta hand om hem och hushåll kritiseras för att de inte har 

ett avlönat arbete. Tar hon ett avlönat arbete kritiseras hon för att hon inte tar hand om hem 

och familj. Ås tar upp egna erfarenheter på dubbelbestraffning vid hennes ledarskap. När 

hon väntade in allas åsikter och argument inför ett visst beslut visade hon tecken på svagt 

ledarskap, när hon istället fattade besluten utan att ta in alla synpunkter ansågs hon inte 

längre vara kvinnlig (Ås 1982, s 49–54). 

 

Den sista av härskarstrategierna är ”påförande av skuld och skam” och skam påförs genom 

förlöjligande. Kvinnor känner skam om de får höra om sin bristande kompetens även om 

den bakomliggande orsaken är undanhållande av information. Med andra ord hänger de 

olika härskarstrategierna ihop.  

 

Härskarstrategierna som Berit Ås skriver om visar att männens dominans kan sträcka sig 

utöver kvantitativ representation. Vikten av att studera den faktiska jämställdheten blir 

viktigare istället för att nöja sig med att hälften män och hälften kvinnor är representerade i 

politiska församlingar. För att analysera jämställdheten används 3R, Representation, 

Resurser och Realia. 
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3. ATT SYNLIGGÖRA OCH KARTLÄGGA DOLD OJÄMSTÄLLDHET 
 

 

 

 

Analysmodellen 3R som används för att synliggöra och kartlägga dold ojämställdhet 

presenteras i följande kapitel. För att göra samhället jämställt behövs kartläggning och 

synliggörande av den dolda ojämställdheten. Att mannen är normen är vad den dolda 

ojämställdheten bottnar i (Snickare 1998, s 115). För att metodiskt ta fram den kunskap 

som behövs för att jämtegrera en verksamhet används 3R-metoden (Internet 1 Sveriges 

kommuner och landsting). Kortfattat kan man beskriva 3R som ”Vem får vad och på vilka 

villkor?” (Internet 3 Sveriges Kommuner och Landsting).  

 

Programberedningen Kommunerna och Jämställdheten utvecklade 3R-metoden för att få in 

ett könsperspektiv i alla politiska beslut. De 3R:en står för Representation, Resurser och 

Realia. Representation och Resurser är kvantitativa mått  på hur många kvinnor respektive 

män det finns och hur resurserna fördelas. Realian är en mer kvalitativ aspekt och har man 

svarat på de två första R:en kan man urskilja det tredje, nämligen vilka normer som formar 

verksamheten (Internet 1 Sveriges Kommuner och Landsting).  

 

Den vanligaste uppfattningen är att det är jämställt men kartläggningarna har enligt 

Snickare visat på något helt annat. Det är bara självklart att mannen är normen att kvinnans 

underordning inte uppmärksammas. Ett samhälle kan inte bli jämställt före den dolda 

ojämställdheten är synliggjord (Snickare 1998, s 115). Erfarenheterna för Sveriges 

Kommuner och Landsting visar att 3R är en bra metod för att möjliggöra sakinriktade 

diskussioner för att öka jämställdheten (Internet 3 Sveriges Kommuner och Landsting). 
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3.1 1R – Representation 

Första steget för att analysera jämställdheten inom en verksamhet att se över den 

kvantitativa könsfördelningen. Det faller in under rubriken Representation. Hur många 

kvinnor och hur många män är förtroendevalda? Kortfattat kan man beskriva 

representationen som svar på frågorna: Hur många kvinnor och hur många män talar på 

sammanträdena? Det är den formella representationen som undersöks i första hand, 

alternativt kan man studera representationen i en hel ärendekedja för att se vilka som har 

mest inflytande. Efter kartläggningen analyseras mönstret, är det något kön som är 

dominerande? Är det en jämn könsfördelning? Om inte, var finns kvinnor och män och 

varför finns kvinnor och män där? Även om en kvantitativ könsfördelning inte är 

tillräckligt för ett jämställt samhälle är det en god bit på väg (Snickare 1998, s 115-117).  

 

För att studera representationen i kommunfullmäktige används aktuell statistik på 

mandatfördelningen mellan kvinnor och män, jämfört med svensk statistik. Genom 

observationerna på sammanträdena får man en bild av hur många män och hur många 

kvinnor som talar. Är det fler kvinnor eller fler män som talar på sammanträdena? 

 

 

3.2 2R – Resurser 

Det andra R:et ser över hur resurserna inom verksamheten fördelas i form av pengar, 

utrymme och tid (Internet 1 Sveriges Kommuner och Landsting). Inom resurser kan man 

till exempel studera hur kostnaderna fördelas inom verksamheten och vilka vinner/förlorar 

på förslagen som går igenom. Man kan också analysera användningen av tidsresurser, vilka 

ärenden får ta mest tid och vilka personer får ta mest tid på sig? Kartläggningen visar hur 

mycket tid, plats och pengar kvinnor tar i jämförelse med män (Snickare 1998, s 118-120). 

För att applicera resurser på kommunfullmäktige i Luleå skedde en tidtagning av 

ledamöternas talartid på de observerade sammanträdena för att studera om det fanns någon 

skillnad med hänseende på kön. Vidare studerades även vilka typer av frågor som män gav 

sitt inlägg i och vilka som var mer kvinnodominerande.  
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3.3 3R – Realia 

Realian undersöker det faktiska innehållet i verksamheten. I det här fallet 

kommunfullmäktige i Luleå. Hur ser verksamheten verkligen ut? Varför är verksamheten 

utformad på detta sätt? (Internet 1 Sveriges Kommuner och Landsting). Realian speglar de 

normer, värderingar och utgångspunkter som dominerar verksamheten. Tas lika hänsyn till 

kvinnors och mäns behov? Har båda könen lika stort handlingsutrymme? Grunden för att 

analysera realian baseras på de två första R:en, representation och resurser. Vilka är det 

som får uppmärksamhet? Analysen syftar till att synliggöra om normerna som speglar 

verksamheten gynnar eller missgynnar olika grupper, i ett jämställt samhälle ska normen 

vara mänsklig och inte kopplat till ett specifikt kön (Snickare 1998, s 121-123). För att 

skapa en bredare grund för analysen av realia innehöll enkäten frågor för att få en bild av 

ledamöternas upplevda erfarenheter av de normer som styr verksamheten. De tillfrågade 

fick svara på om de upplevde att de påverkade besluten som fattades och om de alltid 

försökte komma till tals om de hade något att säga och om de alltid fick komma till tals när 

de ville det. De blev även tillfrågade om vad fullmäktige gjorde för att öka/bibehålla 

jämställdheten. 

 

Det är viktigt att jämföra resultatet från de olika undersökningarna med de mål som finns 

för verksamheten för att därefter ta ställning till om verksamheten behöver förändras för att 

bli jämställd. När det gäller vilka normer som styr verksamheten finns inga enkla svar utan 

det krävs en öppen diskussion (Internet 1 Sveriges Kommuner och Landsting). 

 

Efter de 3R:en börjar själva jobbet. Det är när analysen av realia är klar som 

jämtegreringen i den politiska processen tar vid. De osynliga strukturer, normer och 

värderingar som blottlagts genom 3R-metoden ska finnas med som en aktiv och reell 

kunskap genom hela den politiska beslutsprocessen. På det sättet lägger vi grunden till 

ett samhälle som är demokratiskt på djupet – för alla. 

(Snickare 1998, s 123) 

 

Vidare följer en genomgång av resultatet av analysmodellen applicerat på 

kommunfullmäktige i Luleå. 
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4. KOMMUNFULLMÄKTIGE I LULEÅ EFTER VALET 2006 

 

 

 

 

Uppdelat på analysmodellens 3R: Resurser, Representation och Realia, presenteras här 

resultatet från observationerna och enkätundersökningen. Luleås kommunfullmäktige 

består av 61 ordinarie ledamöter och 35 ersättare. Största parti är Socialdemokraterna som 

innehar 32 av mandaten och näst största är Moderaterna med sina nio mandat. 

Könsfördelningen är 27 kvinnor och 34 män av de ordinarie ledamöterna (Internet 4 Luleå 

Kommun).  

 

 

4.1 Representationen i Luleå 

Den kvantitativa fördelningen över manliga och kvinnliga ledamöter kan man se i tabellen 

från Statistiska Centralbyrån: 

 

Tabell 1. Kommunfullmäktigeledamöter 

Region 2580 Luleå 

Variabler 1985 1988 1991 1994 1998 2002 

Antal Kvinnor 22 25 24 27 31 28 

Antal Män 39 36 37 34 30 33 

Procent  Kvinnor 36 41 39 44 51 46 

Procent  Män 64 59 61 56 49 54 

(Källa: Internet 5 Statistiska Centralbyrån) 

 

Luleå har länge legat över riksgenomsnittet för andelen kvinnor i kommunfullmäktige. 

1985 var genomsnittet för kommunfullmäktigeförsamlingar hela Sverige 30 procent 

kvinnor och medan det i Luleå, samma år, låg på 36 procent kvinnor. 2002 låg samma siffra 

i Sverige på 42 procent kvinnor och i Luleå 46 procent (Internet 5 Statistiska Centralbyrån). 

Mandatfördelningen uppdelat på kön är sedan valet 2006 44 procent kvinnor och 56 
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procent män, en liten minskning sedan föregående mandatperiod (Internet 4 Luleå 

Kommun). Antalet män och kvinnor som är representerade ger inte hela bilden av hur 

jämställt det egentligen är. Män kan trots det ta mer plats än kvinnorna. 

 

Fördelningen över hur många män och hur många kvinnor som talade på de observerade 

sammanträdena hade männen ett litet övertag. På sammanträdet i november gick totalt 28 

ledamöter upp i talarstolen (femton män och tretton kvinnor). Av de som gick upp i 

talarstolen fem gånger eller fler var 62 procent män. Noterbart är dock att det var en kvinna 

som talade flest antal gånger (23) och på delad andra plats kom två manliga ledamöter med 

sexton gånger vardera.  

 

Under decembers sammanträde gjorde 23 ledamöter sin röst hörd (tretton män och tio 

kvinnor). Denna gång var det en aning större andel kvinnor, 46 procent, och 56 procent 

män som talade fem gånger eller fler. Det var återigen samma kvinnliga ledamot som talade 

flest antal gånger. Den kvinnliga ledamoten som talade flest antal gånger på båda av de 

observerade sammanträdena bidrog till att öka den kvinnliga statistiken rätt markant. 

 

Enkäten gav en bild av hur de tillfrågade ledamöterna upplevde könsfördelningen när det 

gäller hur många män och hur många kvinnor som talar på sammanträdena:  

 

Tabell 2. Hur många kvinnor jämfört med hur många män uppfattar du talar på 

sammanträdena? 

 Flest kvinnor Lika många Flest män 

Kvinnor 12,5% - 87,5% 

Män 12,5% 25% 62,5% 

 

Resultatet visar att ledamöterna som svarade på enkäten upplever att flest män talar på 

sammanträdena. 

 

Kommentar från en kvinna: ”Männen hade i många fall inte tänkt gå upp och säga 

något…är en alltför vanlig kommentar. Jag tror att de flesta tänker som jag: MEN gå och 
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sätt dig igen då!”. Ett par kvinnor kommenterade det med att det var flest män som gick 

upp och upprepade vad en annan man redan sagt. Männen hänvisade till att det inte var stor 

skillnad eftersom många gruppledare är kvinnor. 

  
Syftet med frågan var att se om ledamöterna upplevde att något av könen tog mer plats än 

det andra. 

 

Ur en ren kvantitativ synpunkt kan man betrakta kommunfullmäktige i Luleå som jämställt 

när 44 procent av ledamöterna är kvinnor. Hälften av befolkningen, nämligen kvinnorna, 

ska ur demokratisk aspekt finnas representerad i politiska församlingar och det kan man 

betrakta som uppfyllt. Kvinnor har möjligheter att utöva inflytande på politiken eftersom de 

uppfyller de första steget, de finns representerade.  

 

 

4.2 Resurserna i Luleå 

Tidtagningen av hur länge varje enskild politiker talade används bland annat för att svara på 

hur resurserna fördelas i form av pengar, utrymme och tid. Sett på novembers sammanträde 

hur lång tid ledamöterna talade sett ur könsmässiga skillnader var liknande fördelningen av 

antalet gånger. 40 procent av tiden talade en kvinna och 60 procent talade en man. Den 

genomsnittliga talartiden var 10 sekunder längre för män än för kvinnor. En gemensamt 

överenskommen regel gällde att varje ledamot maximalt fick tala fyra minuter, för replik 

gällde två minuter. De överenskomna tiderna överstegs fem gånger under sammanträdet i 

november, samtliga gånger av män. I december skedde det totalt fyra övertramp, återigen 

av män.  

 

Under decembers sammanträde talade 42 procent av tiden en kvinna och män 58 procent. 

Genomsnittliga talartiden för en man var 1 minut och 13 sekunder och för en kvinna 56 

sekunder. En kvinnlig ledamot hjälpte till att öka det totala genomsnittet för samtliga 

kvinnor eftersom hon talade flest antal gånger och längst tid på båda sammanträdena. Utan 

den kvinnans deltagande hade könsskillnaderna vart större. Resultatet kan också påverkas 

av nyvalet, att vissa kände sig osäkra i den nya rollen som politiker. 
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Vad gäller den observerade könsskillnaden vid olika typer av frågor kunde man se att 

kvinnor i viss grad uttalade sig mer i ”mjukare” frågor som utbildning, äldreomsorg och 

socialförsäkring. Män däremot uttalade sig oftare i frågor som rörde till exempel teknik och 

ekonomi, men skillnaden mellan könen var inte stora. 

 

I enkäten fick ledamöterna svara på frågor som rörde ämnet angående om män och kvinnor 

talade i olika typer av saker. 

 

Tabell 3. Talar kvinnor och män i olika ämnen? 

 Ja Nej 

Kvinnor 75% 25% 

Män 62,5% 37,5% 

 

 

Ett flertal kvinnor menade att just kvinnor talar i mer ”mjuka” ämnen än män och endast en 

man hade en liknande kommentar. En kvinna kommenterade det med att: ”Nej, inte 

generellt. Många kvinnor är väldigt insatta i typiskt manliga frågor och i dag är det många 

män som driver till exempel jämställdhetsfrågor”. 

 

69 procent av samtliga (ungefär lika många män som kvinnor) ansåg att kvinnor och män 

talar i olika ämnen. Det ökar vikten av att båda könen påverkar politiken så att båda typerna 

av frågor får utrymme i den politiska debatten. 

 

Tabell 4. Är det någon skillnad mellan manligt och kvinnligt offentligt språk? 

 Ja Nej 

Kvinnor 100% - 

Män 50% 50% 

 

En kvinnas kommentar: ”Män brer ut sig allt som oftast och kvinnor ber om ursäkt för sig i 

alldeles för stor utsträckning. I KF i Luleå har ’lång och troget’ deltagande gjort att många 



 24 
 

är ’kompis’ med varandra och könsmässig återhållsamhet alternativt utbreddhet har en lite 

mindre strikt uppdelning”. De flesta kommentarerna, från i första hand kvinnor, hävdade att 

kvinnor hade ett mjukare språk och att män talade ”kanslisvenska” i högre grad och 

uttryckte det som att de ”vet”. 

 

Vissa män som inte menade att det fanns en könsmässig skillnad i det offentliga språket 

hänvisade till att skillnaden berodde på ålder mer än kön och att det var ledamotens 

position som avgjorde språket. En man hävdade att män talade för mycket och hade dålig 

retorik.  

 

Samtliga kvinnor menade att det finns en skillnad i manligt och kvinnligt offentligt språk 

medan endast 50 procent av männen höll med. 

 

Frågorna syftade till att försöka ta reda på om det finns några ämnen som tycks få ta mer tid 

och upplevda skillnader i språket. Till exempel kan kanslisvenska göra att man uppfattas 

som mer professionell av andra.  

 

Hernes motiverar kvinnligt deltagande, förutom ur demokratiaspekt, med att kvinnor är en  

resurs i och med deras bidrag med nya arbetssätt och erfarenheter. I analysmodellens andra 

R diskuteras hur resurserna är fördelade. Här kan vi se att de kvinnliga ledamöterna bidrar 

till fullmäktiges verksamhet genom att de talar i olika ämnen och har skilda språk.   

 

 

4.3 Realian i Luleå 

Enkätfrågorna som hamnar under Realia ämnade att få en bild av ledamöternas upplevda 

utformning av verksamheten för att se om det finns någon märkbar skillnad mellan kvinnor 

och män.  
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� Är du en tystlåten eller talför person? 

Genomsnittliga värdet för kvinnor var 4 och för män 3. 

Kvinnorna ansåg sig alltså vara talföra i högre grad än männen. Trots att kvinnorna anser 

sig vara talföra i högre grad än männen är det inte de som talar mest på sammanträdena. 

 

 

Tabell 5. Skriver du hellre än du talar? 

 Ja Nej 

Kvinnor - 100% 

Män 25% 75% 

 

Samtliga kvinnor svarade nej. En fjärdedel av männen skrev hellre än de talade.  

 

En fråga som precis som den föregående syftade till att komma åt kvinnors och mäns vilja 

att tala. 

 

Tabell 6. Tycker du dina ord har fått önskad effekt? 

 Ja Nej 

Kvinnor 71% 29% 

Män 75% 25% 

 

 

En av kommentarerna till denna fråga kom från en kvinna: ”men ’alla’ (männen) ser ibland 

inte ut att förstå vad jag säger”. En man kommenterade det med: ”Eftersom jag inte yttrar 

mig alltid så lyssnar folk när jag säger nåt”. 

 

Annars var en vanlig kommentar att som minoritet i kommunfullmäktige kunde man inte 

påverka i lika hög grad som majoriteten förutom en man som menade att han och hans parti 

fått stor genomslagskraft trots minoritetsställning. Cirka tre fjärdedelar av samtliga 

respondenter uppgav att deras ord fått önskad effekt, det gällde både kvinnor och män. 
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Tabell 7. Försöker du få ordet när du har något att säga? 

 Ja Nej 

Kvinnor 75% 25% 

Män 100% - 

 

En anmärkningsvärd kommentar från en kvinna: ”Inte alltid, ibland tycker jag att det jag 

har att komma med inte är så märkvärdigt. Ångrar mig oftast efteråt, när någon annan går 

upp och säger ungefär samma sak jag hade funderat på”. 

 

Övriga kommentarer från var att framförallt kvinnor inte ville upprepa vad någon annan 

sagt. En man hänvisade till att det var en politisk sjukdom i kommunfullmäktige i Luleå att 

ofta upprepa vad en annan talare redan sagt. Den dominerande synen bland respondenterna 

var att det var viktigt att försöka få ordet när man hade något att säga eftersom man annars 

inte skulle tillföra något till politiken. 

  

Samtliga män försökte alltid få ordet när de hade något att säga. 25 procent av kvinnorna 

försökte dock inte alltid det trots att de hade något att säga. Dels för att inte upprepa vad 

någon annan redan sagt men även för att åsikten inte kändes ”märkvärdig”. 

 

Tabell 8. Har du alltid fått ordet? 

 Ja Nej 

Kvinnor 100% - 

Män 87,5% 12,5% 

 

 

Att 12,5 procent av männen upplevt att de inte alltid fått ordet är oerhört anmärkningsvärt 

eftersom de flesta kommentarerna till denna fråga hänvisade till att det var en sak som 

fungerade bra eftersom presidiet skötte det och att man enligt reglerna alltid ska få ordet om 

man begär det på ett korrekt sätt. 

 

� Vilka åtgärder vidtas för att kommunfullmäktige i Luleå skall vara jämställt? 
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Flera svarade på denna fråga genom att hänvisa till partiets ansvar, att kvinnor ska vara 

valbara och ”varannan damernas” på valsedlarna som alla tillämpar. Det framgick att 

kommunfullmäktige genomför olika utbildningar och aktivteter för att främja 

jämställdheten och talarstatistik förs samtidigt som man arbetar med sammanträdenas form 

och innehåll. Det finns också ett särskilt utskott av politiker som arbetar med frågor om 

jämställdhet. En man svarade att möten på dagtid underlättar, nu är det på eftermiddagar 

och det kan göra att framförallt mammor måste avvika i förtid när mötena drar in på 

kvällen. Samma man påpekade att härskartekniker2 är ganska vanliga i 

kommunfullmäktige.  

 

Ett motiv till kvinnligt deltagande i politiken var intresseaspekten, att kvinnor och män har 

olika intressen som kan komma i konflikt. Ur enkätundersökningen kan man åtminstone dra 

slutsatsen att kvinnor försöker ge uttryck för sina intressen genom att begära ordet när de 

har något att säga. 

 

Resultatet visar att det finns vissa skillnader när man tar hänsyn till kön i 

kommunfullmäktige, en vidare diskussion följer i nästa kapitel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ås, Berit tar upp fem härskartekniker i sin bok Kvinnor tillsammans – Handbok i kvinnlig frigörelse (1982) 
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5. DISKUSSION 

 

 

 

 

Syftet var att studera kommunfullmäktige i Luleå utifrån analysmodellen 3R för att se 

huruvida man kan betrakta det som jämställt eller inte. Det första steget var att titta på den 

kvantitativa representationen som är i stora drag hälften män och hälften kvinnor. Trots att 

hälften av befolkningen är kvinnor och ungefär hälften av ledamöterna i 

kommunfullmäktige är kvinnor betyder det inte nödvändigtvis att det är jämställt i grunden.  

 

Observationerna visade att männen hade ett visst övertag när det gällde antal ledamöter 

som gick upp i talarstolen. Ledamöterna som svarade på enkäten upplevde också att det var 

flest män som talade på sammanträdena. Kvinnor kommenterade det med att män ofta gick 

upp och upprepade vad en annan man redan sagt. Enkäten visar också att upplevelsen är att 

män tar större plats än kvinnor på sammanträdena. I den traditionella demokratiska 

meningen räcker det om ungefär hälften av representanterna är kvinnor, men demokratin 

får sig en törn om inte dessa kvinnor gör sin röst hörd. Den kvantitativa fördelningen tappar 

sin betydelse och då kanske det är bättre om det är politiker som vågar uttrycka sin 

ideologiska ställnings som ska prioriteras, oavsett kön.  

 

Andra steget var att titta på hur resurserna var fördelade tidsmässigt. Männen talade längre 

tid än kvinnorna och det var enbart män som översteg de överenskomna tidsgränserna. Det 

var som tidigare nämnt en kvinna som drog upp statistiken för kvinnornas fördel och utan 

hennes deltagande hade männens övertag vart större. Den upplevda skillnaden bland 

ledamöterna är också att män och kvinnor talar i olika ämnen och på olika offentliga språk. 

En kvinna kommenterade det med att kvinnor i högre grad bad om ursäkt för sig. Om det är 

ett allmänt beteende bland de kvinnliga ledamöterna är det viktigt att undersöka djupare 

vad det beror på. 
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Realian är det slutliga målet för analysen. Varför ser verksamheten ut som den gör? 

Enkäten fick bidra med analysmaterial för att se vilka normer och värderingar det är som 

styr i kommunfullmäktige i Luleå. Ledamöterna som svarade på enkäten upplevde sig som 

talföra och de allra flesta kände att de påverkade och hade inflytande i politiken. Det som 

var anmärkningsvärt var att alla kvinnor inte bad om ordet trots att det kände att de hade 

något att säga. En kvinna kommenterade det med att hennes åsikter inte kändes 

märkvärdiga. Ett kvinnligt fenomen var att de inte ville upprepa vad någon annan redan 

sagt. Alla kvinnor hade i alla fall fått ordet när de bett om det, men alla män delade inte den 

upplevelsen. Det är presidiet som ska se till att alla som ber om ordet får komma till tals 

och vissa män hade sett sig förbisedda.  

 

Ledamöterna kommenterade de åtgärder fullmäktige gör för att öka eller bibehålla 

jämställdheten. Majoriteten av svaren rörde partiets ansvar att få in fler kvinnor på 

valsedlarna. En man svarade att när mötena är på dagtid kan kvinnor med ansvar över 

barnen delta i politiken och sedan ändå hinna hem för att sköta sina moderliga sysslor. 

Samma man påpekade att härskarstekniker var vanliga i fullmäktige. Något vanligt 

förekommande i enkäterna var att männen i allmänhet inte upplevde skillnaden mellan 

könen som särskilt stora medan kvinnorna gjorde det. Min tolkning är att det kan bero på 

att man upplever skillnader mer om man är utsatt negativt för det.   

 

Resultatet i denna analys visar att det finns skillnader mellan könen i kommunfullmäktige i 

Luleå. Männen tar större plats än kvinnorna. Härskarteknikerna nämns och det visar att de 

kan förekomma. Om härskarteknikerna är vanligt förekommande minimerar det kvinnors 

inflytande i politiken. Könsskillnaderna visar att det inte är jämställt i kommunfullmäktige i 

Luleå och det i sin tur gör att det inte kan betraktas som demokratiskt fullt ut. Demokrati 

innebär inte att det räcker med hälften män och hälften kvinnor, båda könen måste också få 

göra sin röst hörd. Båda könen måste ha samma villkor och förutsättningar för att påverka 

politiken i den riktning de vill. Resultatet från undersökningen visar att kvinnor inte får, 

eller inte tar, samma möjligheter att bidra med sina erfarenheter och sina arbetssätt. De kan 

med andra ord inte vara den resursen inom politiken som de annars skulle kunna vara.  
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Det i sin tur leder till att kvinnor inte kan tala för de intressen som i högre grad ses som 

kvinnliga. De mjuka frågorna kan hamna i skymundan. Det visar att Helga Hernes tre motiv 

för kvinnligt deltagande inte uppfylls.  

 

Att kvinnor ibland inte såg sin åsikt som märkvärdig kan rota sig väldigt djupt, är det en del 

av uppfostran och en del av det mansdominerade samhället som feminister pratar om? Det 

är ett ämne som kan studeras i en evighet. Är det en manlig dominans som kan spåras långt 

bak i historien som fortfarande hänger kvar trots kvinnors ökade ställning i samhället? 

Kvinnor har samma formella rättigheter som män, det är arbetet med den mer subtila 

bristen på jämställdhet som är svårare att komma åt. 

 

För att öka jämställdheten i kommunfullmäktige i Luleå krävs det att resultatet för denna 

undersökning framförs till de berörda. Det är först när de rådande normerna som styr 

verksamheten kommer fram i ljuset som man kan agera för att förändra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 
 

KÄLLOR 

 

 

 

 

Bryman, Alan, (2001), Samhällsvetenskaplig metoder, Liber AB, Stockholm 

 

Hedlund, Gun, (1996), ”Det handlar om prioriteringar” – Kvinnors villkor och intressen i 

lokal politik, Örebro studies, Örebro 

 

Eduards, Maud, (1988), Att studera politik ur ett könsperspektiv, Statsvetenskaplig 

tidsskrift, årgång 81, s. 207-221.  

 

Eduards, Maud, (2002), Förbjuden handling: Om kvinnors organisering och feministisk 

teori, Liber, Malmö  

 

Hernes, Helga, (1987), Welfare state and woman power – essays in state feminism, 

Norwegian University Press (Universitetsforlaget AS), Oslo 

 

Kymlicka, Will, (1998), Mångkulturellt medborgarskap, Bokförlaget Nya Doxa, Falun 

 

Marklund, Liza och Lotta, Snickare, (2005), Det finns en särskild plats i helvetet för 

kvinnor som inte hjälper varandra, Piratförlaget, Falun 

 

Pincus, Ingrid, (1995), Varför avgår kvinnor från kommunalpolitiken?, 

Kvinnovetenskapligt forum, Örebro 

Rönnblom, Malin, Lorentzi, Ulrika och Gun Hedlund, (1998), Delad kommunal makt, 

Svenska Kommunförbundet och Kommentus Förlag, Göteborg 

 

Phillips, Anne, (2000), Närvarons politik – Den politiska representationen av kön, etnicitet 

och ras, Lund:Studentlitteratur, Lund 



 32 
 

 

Snickare, Lotta, (1998), Härifrån till jämställdheten, Svenska Kommunförbundet och 

Kommentus Förlag, Göteborg 

 

SOU 1987:19 Varannan damernas – slutbetänkande från utredningen om 

kvinnorepresentation utredare Engman, Gerd 

 

SOU 1990:44 Demokrati och makt i Sverige Ordförande Pettersson, Olof 

 

Steans och Pettiford, (2005), Introduction to international relations – Perspectives & 

Themes, Pearson Education Limited, Edinburgh 

 

Thelander, Kerstin, (1986), Politikerspråk i könsperspektiv, Liber Förlag, Stockholm 

 

Wendt-Höjer, Maria och Cecilia Åse, (1999), Politikens pardoxer – En introduktion till 

feministisk teori, Academica Adacta AB, Lund  

 

Wängnerud, Lena, (1998), Politikens andra sida. Om kvinnorepresentation i Sveriges 

riksdag, Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen  

 

Ås, Berit, (1982), Kvinnor tillsammans – Handbok i kvinnlig frigörelse, Gidlunds, 

Stockholm 

 

Internet 1: Sveriges Kommuner och Landsting 2006-11-09 

http://uno.svekom.se/brsbibl/kata_documents/doc27715_1.pdf 

 

Internet 2 Sveriges Riksdag 2007-08-20 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GH03147&rm=1993/94&b

et=147 

 

Internet 3 Sveriges Kommuner och Landsting 2007-08-20 

http://uno.svekom.se/brsbibl/kata_documents/doc27715_1.pdf
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GH03147&rm=1993/94&b


 33 
 

 http://www.skl.se/artikel.asp?C=2207&A=5382  

 

Internet 4: Luleå Kommun 2006-11-09 

http://www.lulea.se/politikkommun/kommunfullmaktige/ledamoter.4.6eb58bee10bd2eb0cd

98000324.html 

 

Internet 5: Statistiska centralbyrån 2006-11-06 

http://www.h.scb.se/scb/bor/scbboju/jam_htm/jam_region/kn_text.asp?region=2580&name

=Luleå+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skl.se/artikel.asp?C=2207&A=5382
http://www.lulea.se/politikkommun/kommunfullmaktige/ledamoter.4.6eb58bee10bd2eb0cd
http://www.h.scb.se/scb/bor/scbboju/jam_htm/jam_region/kn_text.asp?region=2580&name


 34 
 

BILAGA 1 

 

 

 

 

Sofia Jakobsson     

   Luleå 2006-11-29  

e-post: sofjak-4@student.ltu.se 

tel: 070-233 18 47 

 

Enkätens huvudsakliga syfte är att studera om det finns några könsskillnader när det 

kommer till inflytande i Kommunfullmäktige i Luleå. 

Mitt namn är Sofia Jakobsson och jag läser Pol.Mag programmet med Statsvetenskap som 

huvudämne, på Luleå Tekniska Universitet. Jag skriver en C-uppsats som syftar i att 

studera jämställdhet och könsskillnader i Kommunfullmäktige i Luleå utifrån Svenska 

Kommunförbundets 3R-metod. 3R står för Representation, Resurser och Realia. 

 

Urvalet till denna enkät baseras på nuvarande, ordinarie ledamöter i Kommunfullmäktige i 

Luleå som även var ordinarie ledamöter föregående mandatperiod. Svaren kommer givetvis 

behandlas konfidentiellt, i uppsatsen kommer inga namn eller personliga uppgifter 

framkomma. Jag är den enda som känner till respondenternas identiteter.  

 

Deltagandet är helt frivilligt men är till stor hjälp i min studie. Om antalet respondenter är 

för lågt kan jag inte dra några slutsatser från undersökningen. Jag försäkrar er återigen om 

att svaren kommer att behandlas konfidentiellt eftersom analysen inte görs på individnivå. 

Jag hoppas verkligen ni har tid/lust att delta. 

 

Vid eventuella frågor får ni gärna kontakta mig. Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Sofia Jakobsson 

mailto:4@student.ltu.se
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Besvara frågorna genom att markera svaret med fet stil eller på annat lämpligt sätt. 

Kommentera gärna ert svar. Bifoga sedan det ifyllda dokumentet i ett mail tillbaka till mig. 

Tack på förhand! 

1. Ålder: 

________  

 

2. Kön (markera ditt svar i fet stil): 

Man   Kvinna 

 

3. Yrke och utbildning:  

Svar: 

 

4. Varför kandiderade du till Kommunfullmäktige? 

Svar: 

 

5. Hur var det första gången du talade i fullmäktige? 

Svar: 

 

6. Är du en tystlåten eller talför person? (Markera ditt svar med fet stil på skalan) 

Tystlåten  1  2  3  4  5  Talför 

 

7. Skriver du hellre än du talar? (Markera ditt svar med fet stil) 

Ja   Nej 

 

8. Tycker du dina ord har fått önskad effekt? (Markera ditt svar med fet stil, 

komplettera gärna med egna kommentarer kring svaret.)  

Ja   Nej 

Kommentarer: 
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9. Försöker du få ordet när du har något att säga? 

 Ja   Nej 

Kommentarer: 

 

 

10. Har du alltid fått ordet? 

Ja   Nej 

Kommentarer: 

  

11. Talar kvinnor och män i olika ämnen? 

Ja   Nej 

Kommentarer: 

 

12. Är det någon skillnad mellan manligt och kvinnligt offentligt språk? 

Ja   Nej 

Kommentarer: 

 

13. Hur många kvinnor jämfört med hur många män uppfattar du talar på 

sammanträdena?  

Flest kvinnor   Lika många   Flest män 

Kommentarer: 

 

14. Vilka åtgärder vidtas för att Kommunfullmäktige i Luleå skall vara jämställt? 

Svar: 

 

 

 


