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Abstract 

I Sveriges grundlag står tydligt hur viktigt det är att den svenska demokratin ska 

bygga på representativitet. Och Sverige kallas ofta ett av de mest jämställda 

länderna i världen när det kommer till politiken, med hög andel kvinnor i 

beslutande organ. Lever man upp till detta i kommunerna? Många studier har 

genomförts kring representation på nationell nivå men färre kring regional och 

lokal sådan. Denna studie ämnar att ur ett genusperspektiv undersöka vem det 

egentligen är som sätter agendan, när representationen procentuellt sett är relativt 

jämställd. Detta har vi gjort genom utskick av en enkät till politikerna i 

kommunfullmäktige i Lunds kommun samt genomgång av motionsskrivande och 

interpellationer. Resultaten är inte entydiga men ger en bild av den kommunala 

verkligheten.  

 

Nyckelord: genus, representation, politisk dagordning, jämställdhet, 

kommunalpolitik. 

Antal ord: 8 636 
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1 Inledning  

1.1 Frågeställning  

Vem har makten över den politiska agendan? Detta är den frågeställning vi 

ska utgå från och det vi ämnar undersöka är maktbalansen i Lunds 

kommunfullmäktige, vilket sker ur ett genusperspektiv.  

För att sedan snäva av vår frågeställning ytterligare har vi ställt några 

underfrågor.  

 Kan man säga att den politiska makten till omfattande del 

innehas av ett enskilt kön? 

 Är det främst kvinnors eller mäns frågor som får störst 

utrymme inom partierna och i kommunfullmäktige.  

 

Med hjälp av dessa frågor hoppas vi komma åt ett mönster som skulle 

kunna tyda på en viss ojämnhet i könsbalansen i Lunds 

kommunfullmäktige.  

Denna uppsats har sin utgångspunkt i en artikel publicerad i Forskning 

och Framsteg 2005, Varannan damernas – till intet förpliktigande (nr 

8/2005). Artikeln är skriven av Johanna Esseveld, som arbetar på 

sociologiska institutionen vid Lunds universitet, och fokuserar på 

maktbalansen mellan könen i den svenska riksdagen. Genom att 

genomföra en studie liknande den Esseveld gjort fast på kommunal nivå är 

tanken att kunna dra vissa paralleller mellan att vara förtroendevald i 

riksdagen och att vara det på kommunal nivå. Det man måste ha i åtanke 

när man genomför denna studie är att på riksdagsnivå är alla 

heltidspolitiker medan man på kommunal nivå oftast har politiken som en 

bisyssla till sitt ordinarie arbete. Det blir därför intressant att jämföra den 

kommunala nivån med riksnivån eftersom man som politiker har olika 

förutsättningar.  

Fokus kommer att ligga på om det finns ett mönster som stödjer att det 

är mer sannolikt att kön är det som avgör agendan. Varför är då just denna 

studie, i uppsjön av studier kring könens representation, viktig? Vi anser 

det vara mycket viktigt att bidra med empiriskt material kring den 

numeriskt sett ganska jämställda representationen som enligt Statistiska 

Centralbyrån 2007 var 42 % kvinnor på valda positioner i Sveriges 

kommuner. Många studier har gjorts på nationell nivå med riksdag och 
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regering i fokus, men färre studier på det lokala planet. Dessutom är 

variationen procentuellt stor mellan landets olika kommuner något kartan 

nedan visar.  

 

 

 

 

 

Figur 1:1 SCB, 2008:35 

  

Vi önskar, med tanke på denna skillnad därför att flera liknande studier 

genomförs i framtiden. Detta främst i kommuner med mindre social 

representation, för att se om det är någon skillnad kring vilka politiska 

sakområden som prioriteras. 
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1.2 Varför studera representativitet?  

Ur Regeringsformen § 1 statsskickets grunder: 

 

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen 

bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas 

genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal 

självstyrelse. (SFS 1974:152) 

 

I denna svenska grundlag kan vi finna stöd både för allmän och lika 

rösträtt, något som i Sverige i princip blev verklighet på kommunal nivå 

1919 även om restriktioner fanns kvar ända tills 40-talet(Bäck & Larsson, 

2008:254, Gustafsson, 2008:6) samt betoning på representativitet(val av 

representant med mandat att föra ens talan) framför direktdemokrati(där 

folket är direkt inblandade i beslutsfattandet, exempelvis genom 

folkomröstningar). I jämställdhetsintegrationsprogrammet(JÄMI) för 

2008-2010, framtaget av regeringen, står följande delmål uppsatt:  

 

Jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma 

rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma 

villkoren för beslutsfattandet. 

1.2.1 Varför studera den sociala representativiteten i Sveriges 

kommuner? 

Tidigare studier, som exempelvis Anette Gustafssons studie från 2008 om 

könsbaserade intressen och Johanna Essevelds artikel från 2005 i 

Forskning och Framsteg om Varannan damernas, har visat att det är 

skillnad på faktisk och numerisk representation. Alltså den procentuella 

andelen kvinnor i beslutande organ gentemot den andel av könens 

intressefrågor som förs upp på agendan. 

 

Kommunalpolitikerna själva är dessutom relativt eniga om att kvinnors 

politiska närvaro har resulterat i förändringar av den politiska agendan, genom 

att jämställdhetsfrågor och s.k. ”mjuka” frågor har fått mer uppmärksamhet. 

Även de politiska arbetsförhållandena upplevs i viss utsträckning ha 

förändrats. (Gustafsson, 2008:221) 

 

Gustafsson hänvisar till sin enkät och anger även att kvinnor är mer 

benägna att driva frågor som ämnar utjämna könsbalansen (ibid:221). Man 

kan då fråga sig huruvida det finns något såsom könens gemensamma 

intressen?  
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När man pratar om den kvinnliga representationen lyfts ofta forskaren 

Helga Hernes tre argument fram: 

 

(1) Kvinnor bör vara representerade eftersom de är en resurs för 

beslutsfattandet då kvinnor har andra erfarenheter och egenskaper än män. 

Enligt detta argument bör kvinnor delta eftersom de kan förbättra 

beslutsfattandet. (2) Kvinnor bör vara representerade eftersom kvinnor har 

andra intressen än män, och dessa intressen blir inte tillgodosedda om de inte 

själva har möjlighet att delta. (3) Det är orättvist om kvinnor inte 

representeras bland de folkvalda. (Bäck, Öhrvall 2004:12) 

 

Denna förklaring innehåller tre olika typer av förklaringar; 

resursargument, intresseargument och rättviseargument. Dessa tre typer av 

argument kan formuleras på olika sätt för att användas som anledning till 

att inkludera även andra grupper i beslutsprocesserna. (Bäck, Öhrvall 

2004:12) Olika samhällsgrupper prioriterar annorlunda utifrån sina 

erfarenheter, till exempel så kan invandrare bära på vissa värdefulla 

erfarenheter, unga på andra, äldre kan ha ett annat perspektiv och 

prioriterar då annorlunda. Alla bör därmed delta i beslutsprocesserna i 

möjligaste mån. Dock kan man som tidigare diskuterats ifrågasätta 

huruvida kvinnor kan ses som en social grupp, då man utgör mer än 

hälften av den mänskliga befolkningen, samt om kvinnor och män kan ses 

som homogena grupper med samma intressen. Denna diskussion återfinns 

i begrepps samt teoridelarna. 

1.3 Begreppsförklaringar och 

operationaliseringar 

När vi talar om politisk makt innebär det i detta sammanhang inte att bli 

vald att representera andra, utan vi syftar till nästkommande steg, nämligen 

möjligheterna att föra upp frågor på den politiska agendan när man redan 

är vald. Med politisk representation syftar vi till ett legitimt styrande och 

beslutsfattande av demokratiskt folkvalda representanter. Hanna Pitkin 

delar upp politiskt deltagande i fyra olika typer:  

 

authorised, where a representative is legally empowered to act for another; 

descriptive, where the representative stands for a group by virtue of sharing 

similar characteristics such as race, gender, ethnicity or residence; symbolic, 

where a leader stands for national ideas; and substantive, where the 

representative seeks to advance a group’s policy preferences and interests 

(Lovenduski, 2005:3).  
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Då vi här behandlar den form av politiskt deltagande som är 

representativt så är det verkligt styre vi menar.  

Som nämnt ämnar vi applicera genusteorin på studien och måste därför 

definiera ytterligare begrepp som följer. Feminism är en mångfacetterad 

politisk ideologi med många olika inriktningar. Man kan dock i en bred 

definition utröna två gemensamma nämnare bland de olika sorterna; en 

feminist är någon som anser att kvinnor är underordnade män och att detta 

förhållande bör ändras(Gemzöe, 2005:13). Denna underordning kallas 

könsmaktsordning eller genussystem. Genusbegreppet introducerades och 

utvecklades i Sverige av Yvonne Hirdman, och syftar till den 

socialkonstruktivistiska uppfattningen av kön, alltså att könen förväntas 

prestera eller handla olika. Detta skiljer sig från det biologiska könet på så 

sätt att det tros vara socialt och historiskt konstruerat, alltså inte fysiskt, 

samt att det kvinnliga könet generellt värderas lägre på alla samhälleliga 

plan (Gemzöe, 2005:79-80, Gustafsson, 2008:38-39). Alltså baserar vi 

våra förutfattade meningar på denna teori. 

För att kunna mäta makten över den politiska agendan har vi ställt 

frågor till de förtroendevalda ledamöterna i kommunfullmäktige i Lunds 

kommun. Exempelvis har de fått välja vilka politiska områden de 

prioriterar, samt vilka områden de anser att deras parti prioriterar. Vi har 

också ställt frågor om andra saker som vi tror kan påverka deras politiska 

deltagande. Detta handlar om eventuella uppoffringar de fått göra för sitt 

politiska engagemang, deras politiska erfarenhet i detta organ, 

arbetssituation och hemsituation med tanke på hushållsarbete och 

konflikter relaterade till detta. Dessa frågor tas i större omfattning upp i 

materialkapitlet (5). Vi har också operationaliserat politiskt deltagande 

genom att under samma tidsperiod som vissa av frågorna i enkäten 

omfattar, kolla på antalet motioner som skrivits till fullmäktige, samt 

antalet interpellationer och vilka som skrivit och ställt dessa.  
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1.4 Disposition  

Uppsatsen är uppbyggd kring de enkätsvar vi fått in. Dessa får därför en 

central roll och övrig litteratur finns med för att förklara, motsäga eller 

stödja det som framkommit i dessa enkäter. Enkäten finns som bilaga till 

denna uppsats. För att få en tydlig översikt av uppsatsen så är den 

uppdelad i olika avsnitt. I metod och empiridelen diskuteras våra metodval 

och uppläggen inför vår empiriska insamling samt möjliga förbättringar av 

denna studie. Avsnittet kring varför man ska studera representativitet 

motiverar till viss del vår studie och ämnar ge en bakgrund till tidigare 

studier. I teoriavsnittet återfinns teoridiskussionen samt introduktionen till 

den teori vi ämnar använda oss av. Den empiri som samlats in i form av en 

enkätundersökning återfinns sedan i metodanalysavsnittet. Denna 

metodanalys är sedan uppdelad i ytterligare delar. Detta för att på ett 

tydligt sätt redogöra för vad som framkommit i enkätundersökningens 

olika svar. 
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2 Metod och empiri 

Det material som kommer användas är svaren på den utsända enkäten, 

protokoll från kommunfullmäktige i Lund samt litteratur som anses 

relevant för studien såsom till exempel regeringens program för 

jämställdhetsintegrering, JÄMI 2008, och regeringens proposition kring 

målen i jämställdhetspolitiken (2005/06:155).  

2.1 Enkät 

Utgångspunkten för denna studie ligger i en enkätundersökning som vi 

genomfört på ordinarie ledamöter i Lunds kommunfullmäktige. Valet att 

endast ha ordinarie ledamöter ligger i att få så liknande förutsättningar som 

möjligt med de ursprungliga studier vi hämtat information i, dessa riktas 

då till ledamöter i Sveriges riksdag och kommunens motsvarighet är då 

kommunfullmäktige. Då dessa politiska ”arenor” motsvarar varandra på 

nationell och lokal nivå blev valet ganska självklart. Kommunfullmäktige 

är det högsta beslutande organet och bestämmer över det som rör 

kommunal nivå, något som även återfinns i Sveriges grundlag ”genom 

kommunalt självstyre” (ur SFS 1974:152) som antyder vilken viktig del av 

Sverige kommunerna är.  

Anledningen till att vi valt just Lunds kommun beror på att man här 

numeriskt sett ligger väldigt nära riksgenomsnittet vad gäller andelen 

förtroendevalda kvinnor på kommunal nivå. Riksgenomsnittet ligger på  

42 % (2007), och i Lund ligger det på 41,5 % (SCB, 2008:34). 

Enkätundersökningen är av semistrukturerad modell. Detta innebär att 

vi främst ställt flervalsfrågor till respondenten men att det i vissa fall givits 

möjlighet att kunna vidareutveckla svaret. Frågorna följer i möjligaste mån 

de frågor som ställts i Essevelds studie. Vissa frågor har dock modifierats 

för att passa bättre på det kommunala planet istället för på riksplanet. På 

kommunal nivå är förtroendeuppdragen, till skillnad från 

riksdagsuppdraget, ofta inte en heltidssyssla, utan många har även har 

någon annan form av sysselsättning. 

Enkäten har distribuerats genom e-post, och ledamoten gavs däri 

möjlighet att besvara frågorna via antingen e-post, post eller per telefon. 

Detta för att respondenten ska känna sig så trygg som möjligt. En annan 

fördel med att sända denna enkätundersökning via e-post är även att 

respondenten inte träffat oss personligen. På så sätt får de ingen koppling 

till oss som kan påverka respondentens svar. Givetvis är vi medvetna om 
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att det i dagens informations- och mediesamhälle är enkelt att slå upp 

namn på någon av sökmotorerna på internet och på så sätt få fram vilka vi 

är. 

Informationen som gavs till respondenterna var våra namn och 

därigenom vårt kön, information om att vi är studenter i statsvetenskap vid 

Lunds universitet samt en av våra hemadresser. Därigenom fick de också 

reda på en av våra bostadsorter. Enligt Metodpraktikan (Esaiasson 

2007:266) kan detta påverka respondenten i de svar man lämnar. Vi ansåg 

dock att denna enkät inte innehåller så pass känsliga frågor att detta skulle 

påverka respondenten i så stor utsträckning att denne väljer att inte svara 

eller svara osanningsenligt. Vi valde att berätta fullt ut om oss själva för att 

ge ett seriöst intryck.  

Den information som gavs till ledamöterna i samband med utskicket 

var att studiens syfte var att undersöka hur det är att vara lokalpolitiker. 

Anledningen till de knappa detaljerna kring studiens syfte var för att 

minimera risken för tillrättalagda svar och influensen av politisk korrekthet 

särskilt då undersökningen genomförts under ett valår. Informationen som 

lämnades till ledamöterna var knapphändig men innehöll inga lögner, 

vilket skulle vara direkt fel. Däremot har en så kallad täckhistoria använts, 

som berättar för respondenten att de kommer delta i en enkätundersökning 

som ämnar undersöka hur det är att vara politiker. Detta är inte hela 

sanningen i det vi vill få fram men för att undvika negativa effekter ansågs 

detta nödvändigt. (Esaiasson 2007:390f)  

Valet att använda en semistrukturerad enkät har sina för och nackdelar. 

Fördelen med att använda en semistrukturerad enkät är att svaren blir lätta 

att hantera men också att de blir enklare att jämföra med varandra 

samtidigt som man kan få in respondentens egna tankar och påpekanden 

utan att för den sakens skull få väldigt långa och ohanterbara svar på 

frågorna. En nackdel med detta är att det kan bli svårare att jämföra svaren 

sinsemellan eftersom de i sina motiveringar till vissa delar av enkäten 

anger vad de menar som samma sak men i analysen av dem kan tolkas som 

olika saker. Vad en person anger som hälsa kan betyda såväl psykisk som 

fysisk hälsa men kan även innefatta både och, detta i jämförelse med den 

som skriver fysisk hälsa och då poängterat vilken form av hälsa det hela 

handlar om. Att ändå använda denna typ av enkät var nödvändigt för att 

inte ruta in svaren för mycket utan att lämna vissa delar öppna för egna 

reflektioner då vi tror att man i dessa delar kan få fram ytterligare 

information som man kan missa om man hade gjort enkäten i 

standardiserad modell.  

I normala fall när man använder en enkätundersökning så försöker man 

hålla sig till en typ av insamlingsmetod, detta kan man dock frångå om 

man anser att det är viktigt att få in informationen. (Esaiasson 2009:263) 

Därför gavs möjligheten att lämna sina svar på olika sätt, så som e-post, 

post eller telefon. Detta för att alla skulle känna sig trygga i sättet att svara 

och att på så sätt öka svarsfrekvensen. Det vore synd att förlora de som 
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känner sig obekväma med en viss typ av svarssätt då den information de 

för fram kan vara avgörande för studien.  

En stor nackdel med att genomföra enkätundersökningar är dock att 

man kan få en lägre svarsfrekvens än vid användandet av andra metoder. 

Att valet föll på enkätundersökning är för att låta respondenten få 

möjlighet att tänka efter och kunna svara i sin egen takt. Att svara på 

frågor genom en enkät kan många gånger kännas tryggare än att svara 

någon som ringer. Detta av flera anledningar, dels för att samtal kan 

komma vid en olämplig situation och sätta respondenten i en onödig 

stressad situation.  

Vi fick in runt 45 % av de enkäter vi skickat ut, vilket ger oss en grund 

att stå på men önskan är att fler studier på samma område görs för att 

ytterligare bidra med empiriskt material som kan styrka eller motsäga det 

som framkommer i denna uppsats. Problemet med få svar är att 

generaliseringsmöjligheten minskar. På så sätt blir de antaganden som är 

gjorda inte heller lika säkra. Dessutom är risken stor att viktigt material 

från övriga ledamöter som inte svarat gått förlorat. 

Normalt sett får man in mellan 60 och 65 procent svar på en 

enkätundersökning. Att svarsfrekvensen blir lägre i enkätundersökningar 

brukar förklaras med att det är lättare att de glöms av eftersom de kommer 

till respondenten på ett opersonligt sätt, de är enkla att sortera bort och de 

hamnar lätt sist i ledet av saker man måste göra. (Esaiasson 2007:264) 

Det kan också bero på att en enkätundersökning kan uppfattas som 

opersonlig och även då lätt bli bortglömd eller bortkastad(Esaiasson 

2009:264). Dessa faktorer kan tänkas förklara varför deltagandet var så 

lågt, då några av de politiker vi varit i telefonkontakt med beskriver hur 

undersökningar och reklam skickas till dem via e-post och ibland är svåra 

att särskilja. 

Svaren på enkäterna har anonymiserats för att de som svarat ska känna 

sig trygga i situationen att i viss mån hänga ut sitt privatliv. 

Förtroendeuppdrag omfattas av offentlighetsprincipen men i denna 

undersökning är det inte relevant vem som har svarat vad utan snarare om 

det är en man eller en kvinna som svarat på ett visst sätt. Att anonymisera 

svaren gör också att de som svarar kan känna sig trygga i att svara på ett 

sanningsenligt sätt, man minskar risken för att svaren blir tillrättalagda 

eller att man svarar vad som förväntas av en att svara.  

Problemet med anonymitet i en studie kan vara att resultatet inte får så 

hög validitet som önskas(Esaiasson 2009:290). I denna studie ses dock 

inga hinder för att hålla den anonym, då det inte är intressant vem som har 

svarat vad i enkäten så ger det inget problem för validiteten.  

Då vi utformade vår enkät hade vi tidigare studier i åtanke, dels för att 

dra lärdom av dessa, men även för att lättare kunna genomföra jämförelser.  

Även andra delar är viktiga för att respondenten ska få förtroende för 

enkäten och då vilja svara på den. Vi har därför följt de råd som finns i 

Metodpraktikan. Det är viktigt att enkäten är lättförståelig och tydlig, den 

ska präglas av ordning och reda, ha en tydlig röd tråd genom hela enkäten 
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samt vara av lagom omfång (Esaiasson 2007:270ff). Vi har därför utformat 

enkäten så att den är indelad i två delar. En del om vem man är som person 

och en del som berör det politiska uppdraget. Detta dels för att ge enkäten 

en tydlig struktur men även för att följa en röd tråd genom hela enkäten. 

2.2 Motioner och interpellationer 

Vi kommer även att komplettera studien med en jämförelse mellan de 

motioner och interpellationer som inkommit till kommunfullmäktige sedan 

ett år tillbaka. Detta gör vi för att jämföra om perceptionen av vad 

ledamöterna anser vara sina viktigaste frågor stämmer överens med vad de 

lyfter för frågor i verkligheten. Vi ämnar också undersöka om vi kan finna 

ett mönster kring vilket kön som ställer flest interpellationer eller lämnar 

in flest motioner. Detta för att förhoppningsvis kunna föra oss närmare ett 

svar på vår frågeställning. 
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2.3 Förslag på möjliga förbättringar av denna 

studie 

Denna studie baseras till stor del på den enkätundersökning som skickats 

ut till samtliga ordinarie ledamöter i Lunds kommunfullmäktige. 

Svarsfrekvensen på denna enkät var låg vilket gav ett litet empiriskt 

material. Skillnaden mellan könen var också stor. Nästan dubbelt så många 

män som kvinnor svarade på enkäten. Detta gör att det blir svårt att 

generalisera. Inte ens hälften av de valda ledamöterna svarade på enkäten.  

Skulle man göra samma studie igen rekommenderas det att man 

försöker närvara vid ett kommunfullmäktige och ber de valda fylla i 

enkäten på plats. Svarsfrekvensen skulle då troligen bli betydligt högre och 

det empiriska materialet betydligt bredare och mer representativt. 

I denna studie med så få deltagare på enkäten är det en stor brist och vi 

tappar helt möjligheten att göra säkra antaganden som man vet är 

representativa för hela gruppen. I denna studie har antaganden gjorts 

utifrån teorin och de enkätsvar som inkommit men de blir inte lika säkra 

som om det varit ett större antal deltagare. Man kan dessutom tänka sig att 

man utökar formuläret med graderade prioriteringar av politiska områden. 

Även uppfattningen om rådande eller icke-rådande jämställdhet inom olika 

samhällsområden är intressant då den kan påverka viljan att satsa 

ekonomiskt för att påverka dessa områden och kan därför passa in som en 

ytterligare fråga. 

Främst ser vi att det viktigaste med denna studie är att man får in ett 

större empiriskt material, man kan även tänka sig att man inkluderar fler 

delar i kommunen, till exempel nämnder etc.  
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3 Teori 

Det finns många olika tänkbara teorier till skillnader mellan kvinnor och 

män: essentialismen, där man menar att det är essensen, könens olika 

biologi och dess väsen som ger upphov till olikheterna, en förklaring som 

idag är ovanlig men förekommer. Könsroller, som syftar till att vi 

socialiserats in i roller som grundas i kulturer och traditioner. 

Maktordningen, identiteter skapade av strukturer som betonar männens 

överordning över kvinnorna (Bäck & Larsson, 2008:343).  

Essentialismen står i motsats till könsroller- och maktordningstanken, 

och därmed också till genusteorin som innefattar båda dessa. 

Anette Gustafsson har istället gjort denna ideologiska uppdelning kring 

könen och representationen: Feminismen, där man anser att skillnaden 

mellan könen härstammar från maktförhållanden och bör ändras, samt att 

könsidentiteter endast är något konstruerat, och att det finns 

intressekonflikter inom politiken mellan könen vilket naturligt gör att 

kvinnor borde vara politiskt representerade för att kunna visa sin 

ståndpunkt. Antifeminismen, med essentialistiska drag, där man istället 

inriktar sig mot individen i politisk representation, och anser att skillnader 

mellan könen beror på dess olika egenskaper och därmed att 

könsidentiteterna inte behöver ändras då kvinnor som grupp inte har 

gemensamma intressen. Icke-feminismen som inte problematiserar 

könsskillnaderna utan anser att kvinnor och män kompletterar varandra, 

alltså med essentialistiska drag, men att könsrollerna motiverar vissa 

särskilda gemensamma intresseområden och därigenom egen 

kvinnorepresentation. Lightfeminismen är i stora drag som feminismen 

men förespråkar inte gemensam politisk aktion(ibid). Genusteorin har 

dock som nämnt tidigare sitt ursprung ur feminismen och genom detta 

problematiseras förhållandet mellan män och kvinnor som grupp. 
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3.1 Genusteori 

Vi har valt att applicera genusteorin på denna teorikonsumerande studie. 

Detta då vi tror att denna teori bäst skulle förklara eventuella fynd. 

 
En jämn representation av kvinnor och män på ledande positioner är ingen 

garanti för att den reella makten fördelas jämnt mellan könen, men det är en 

viktig förutsättning för att även kvalitativa aspekter av maktutövning skall 

kunna förändras i jäm-ställd riktning. Möjligheten att påverka beslutens 

innehåll förutsätter deltagande i beslutsfattande. (regeringens proposition 

2005/06:155 s.10) 

 

Den könsmaktsordning som tidigare nämnts innebär att båda könen 

påverkas och tillskrivs egenskaper och kunskaper som beroende på kön 

prioriteras olika högt. Individer förväntas också handla på olika sätt och 

därför borde det också vara angeläget för alla individer oavsett kön att 

ändra. 

Då vi i denna uppsats gör skillnaden mellan könen till vårt 

huvudstudieobjekt så inser vi att det också finns en viss risk att vi, som 

många forskare hävdar, snarare cementerar än luckrar upp uppdelningen 

mellan könen. Vissa forskare anser att uppdelningen mellan män och 

kvinnor innebär att de ses som motsatser, och förstärker den 

heteronormativitet som många feminister anser råder idag(Gustafsson, 

2008:39-40). 

Dock anser vi att så länge det finns en stor strukturell skillnad mellan 

könen vilken generellt leder till underordning för ena könet så bör denna 

tydligt påvisas om vi vill ha förändring. 

Enligt tanken om intersektionalitet kan olika former av förtryck 

kombineras och i vissa fall förstärkas, exempelvis könsförtryck, 

rasförtryck och klassförtryck. Denna tanke motsäger och kritiserar delvis 

genusteorin då den antyder att kvinnor som heterogen grupp inte existerar 

(Gustafsson, 2008). Dock kan skillnader förekomma inom alla sorters 

grupperingar, vilket inte hindrar att man strävar mot ett gemensamt mål.  

Eller som Gemzöe (2005:16) när hon syftar till strukturer uttrycker det;  

 

En feministisk syn förnekar inte att kvinnor som enskilda individer kan ha 

makt i vissa situationer. Feminismen påstår däremot att generellt sett har 

kvinnor mindre makt än män. 
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4 Materialanalys 

Svaren på den enkätundersökning vi skickat ut till ordinarie ledamöter i 

Lunds kommunfullmäktige har gett en empirisk grund till denna studie 

(enkäten återfinns som bilaga). Svarsfrekvensen var dock låg, endast 45 % 

har svarat.  

Av de som svarat på enkäten är 65,5 % (19 st) män och 34,5 % (10 st) 

kvinnor. Vi har baserat procentsatserna nedan i texten på att de som svarat 

är representativa för hela gruppen. Alltså är det procent av de kvinnor 

respektive män som svarat som redovisas, men vi generaliserar dessa svar 

till att omfatta hela gruppen, även om vi inser att det är låg svarsfrekvens 

vilket kan göra siffrorna något osäkra. 

Generellt sätt är de förtroendevalda politikerna välutbildade, de flesta 

jobbar heltid och är gifta. Detta ger oss en förståelse för hur de är som 

personer och hur de lever sina liv, något som man kan tänka sig skulle 

kunna påverka det politiska uppdrag de har men även tryggheten i det. 

4.1 Antal år som ordinarie ledamot i 

kommunfullmäktige 

I genomsnitt har kvinnliga representanter suttit som ordinarie ledamot i 

kommunfullmäktige i 10,6 år. Det är dock en stor spridning då en majoritet 

av dem som svarat endast suttit en eller max två mandatperioder. Endast 

två av de svarande har suttit längre än två mandatperioder och dessa två 

har båda varit ordinarie ledamöter i 28 respektive 34 år, vilket drar upp 

medelvärdet till den i sammanhanget ganska höga nivån trots att så få suttit 

en längre tid. Kvinnor gör i större omfattning än män avhopp i politiken på 

kommunal nivå är, något som skiljer sig från kommun till kommun men 

alltså här skulle kunna förklara och styrka dessa siffror. Vanligaste 

anledningen uppger för båda könen vara privata skäl, dock i större 

omfattning hos kvinnor (regeringens proposition 2005/06:155 s.11).   

Tittar man på männen har de i genomsnitt innehaft uppdraget som 

ordinarie ledamot i 13,9 år. Spridningen på antal år är stor och sträcker sig 

från att ha suttit den senaste mandatperioden till att ha varit ordinarie 

ledamot i 39 år, som den som suttit längst har gjort. Däremot kan man här 

se en jämnare fördelning mellan de olika politikerna, det finns 

representanter som suttit i mer omväxlande antal år, till skillnad från 

kvinnorna där det var ett stort gap mellan de som suttit en kort tid till dem 

som suttit en längre tid.  
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Man kan då ställa sig frågan, varför är det såhär? Finns det någon 

förklaring till varför kvinnor i genomsnitt sitter kortare tid än män? Man 

skulle kunna tänka sig att det hänger ihop med att det inte alltid varit så 

naturligt att kvinnor har en plats i politiken. Mellan 1970 och 1979 har 

andelen kvinnor i kommunfullmäktige mer än fördubblats, från 14 till 29 

%. Kvinnors deltagande har sedan ökat kraftigt under det senaste decenniet 

efter en dipp under 90-talets början. Den senare kraftiga ökningen kan 

kopplas till socialdemokraternas, och senare även andra partiers införande 

av varvade listor, vilket kan förklara delar av våra fynd (regeringens 

proposition, 2005/06:155 s. 12; SCB, 2008:50).  

Något som på förhand var tänkt som en förklaring skulle kunna vara 

det att man generellt ser att det är kvinnan som utför det så kallade 

obetalda arbetet i hemmet eller att hon oftare fick uppleva negativa påhopp 

om hon satte sin politiska karriär före familjen, något som också Esseveld 

lyfter i sin studie (2005). Hon skriver i sin artikel att hon ser ett tydligt 

mönster för att det är kvinnan i ett förhållande som tar ansvar för hemmet 

och barnen. Detta mönster stöds dock inte av den genomförda 

enkätundersökningen på Lunds kommunfullmäktige. Här finns ingen 

sådan tydlighet utan här poängteras det till och med att man delar på 

arbetet i hemmet. Flera ledamöter önskade dock en större gradering, därför 

kan denna fråga ha varit något otillräcklig i sin utformning. Man kan 

därför inte säga att detta skulle påverka de kvinnor eller män som idag 

sitter i kommunfullmäktige negativt så de inte kan vara delaktiga på grund 

av tidsbrist. Dock hade man i enkäten, vilket många också påpekade, 

kunnat tänka sig fler alternativ för att närmre kunna se hur stor andel av 

hemarbetet som utförs av vem i hushållet.  Här borde man också tänka på 

att svaren är subjektiva och att en viss politisk korrekthet kan förekomma. 

En annan fråga som var tänkt som en möjlig påverkansfaktor var om 

det ofta förekommer konflikter i förhållandet med övriga i familjen som 

rör den politiska karriären. Antagandet är att om man upplever dessa 

konflikter ofta så har det en negativ inverkan på personen och man väljer 

till slut att sluta med politiken. Inte heller detta finner man något stöd för i 

den genomförda enkätundersökningen, då det inte är speciellt vanligt med 

konflikter inom detta område, därför får även denna förklaring avfärdas 

som trolig. Något vi inte med säkerhet kan säga något om är de ledamöter 

som tidigare var valda på de positioner som nu innehas av dem som svarat 

på enkäten. Det kan alltså vara så att dessa personer hindrats av ovan 

nämnda faktorer och att det därför finns en stor andel nya kvinnliga 

medlemmar i kommunfullmäktige. 

Dessutom kan man tänka sig att hur länge man suttit som 

förtroendevald i fråga om erfarenhet, självförtroende och andras tillit också 

kan påverka det politiska deltagandet. Man kan tänka sig att de som är nya 

i politiken följer de som har mer erfarenhet.  
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4.2 Tid och motgångar 

Andra variabler som anses viktiga när det kommer till om man påverkar 

den politiska agendan kan vara att ju mer tid man lägger ner ju mer 

inflytande får man. Enligt svaren på enkäten så lägger kvinnor ner i snitt 

9,6 h/vecka och männen 8,9h/ vecka. Här är skillnaden mellan könen liten 

och därför försumbar. Det finns även flera stycken som i sina enkätsvar 

svarat att de tycker det är svårt att skilja kommunfullmäktigeuppdraget 

från andra uppdrag. Detta eftersom de anser att arbetet i nämnder och 

kommunstyrelse är så nära associerat med det arbete man lägger ner i 

Kommunfullmäktige. Man kan även i svaren se att de som är pensionärer 

eller heltidspolitiker tenderar att lägga mer tid på sitt uppdrag än de som 

jobbar. Detta är ju förenligt med att de som jobbar har mindre tid att lägga 

på sitt politiska uppdrag.  

En annan sak som kan påverka det politiska engagemanget kan vara 

det man får offra för att vara politiker. Vi ställde frågan huruvida man 

tvingats ”göra uppoffringar för sitt politiska uppdrag”. Arton av nitton män 

anger att de gjort uppoffringar för sitt uppdrag och sju av tio kvinnor anger 

samma sak. I de flesta fallen handlar det om familjen som blir lidande, 

man missar exempelvis barnens spelningar och den sociala samvaron med 

familj och vänner. Flera politiker påpekar också att det inte handlar om att 

göra uppoffringar då de medvetet valt att engagera sig politiskt och att det 

ger mycket tillbaka. Mer oroande är dock att några manliga politiker 

uppger att de utsatts för hot, trakasserier och skadegörelse, något vi tänker 

oss kan påverka den politiska agendan på så sätt att man av rädsla inte 

vågar lyfta eller engagera sig i vissa frågor. Därför kan man tänka sig att 

dessa hot gör att vissa frågor inte kommer upp på agendan utan förblir 

utanför.  
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4.3 Prioriterar enskilda politiker likadant som 

sitt parti? 

En av de frågor som ställdes i enkäten rörde de politiska områden som 

man själv valt att prioritera det senaste året och sedan ställs detta i relation 

till vad man anser vara partiets viktigaste frågor.  

I Figur 5:1 visas ett diagram över hur respondenterna svarade på dessa 

två frågor.  
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I detta diagram kan vi då se att de frågor som de enskilda kvinnliga 

politikerna själva prioriterar högt ligger över en ganska stor skala. 

Däremot är man ganska eniga om vad som är partiernas högsta prioriterade 

områden. Viktigt att ha i åtanke kring detta är att det i vissa enkäter råder 

stor skillnad mellan det man anser vara sitt eget intresseområde eller det 

man själv lagt ner mest tid på under det senaste året jämfört med det man 

anser vara sitt eget partis största prioritering. 

Huruvida detta kan vara en faktor som gör att kvinnor hamnar i 

underläge när den politiska agendan sätts har tidigare studier (Esseveld 

2005) visat. Hon finner i sin studie att de frågor kvinnor inte prioriterar 

alltid är desamma som de frågor som dominerar partiets agenda. Eftersom 

spridningen i detta diagram är ganska stor kan man inte se ett tydligt 

Figur 5:1  
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mönster i att kvinnors prioriterade områden stämmer överens med de 

områden som de olika partierna prioriterar över lag i kommunfullmäktige. 

Det enda man egentligen kan se är att många, när det kommer till partiets 

frågor, har samma områden som prioriterade övergripande frågor, men å 

andra sidan är politikernas områden mer spridda dem sinsemellan. Detta 

kan man tänka sig beror på att det är svårt för partier att prioritera en 

mängd frågor och därför väljer att prioritera vissa frågor, sedan är det upp 

till varje enskild politiker att lyfta de lite mindre områdena av eget 

intresse.  

Går man sedan vidare och tittar på ett diagram över vad männen svarar 

(se figur 5:2) kan man inte heller här finna något mönster för att det skulle 

vara de som är tongivande i vad de olika partierna prioriterar för frågor. 

Spridningen inom de olika politiska områden är precis som i fallet med 

kvinnornas svar stor, man lyfter många olika frågor och tittar man på vad 

de enskilda politikerna har svarat utan att klumpa ihop till en massa, som 

är gjort i diagrammet, kan man se att spridningen mellan de olika 

personerna såväl inom som mellan partierna är stor.  
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Vad spridningen beror på är svårt att säga men en teori kan vara, i 

likhet med ovan nämnt, att det inom de politiska partierna hela tiden pågår 

diskussioner om vad som ska prioriteras. Man väljer då de områden som 

flest är intresserade av och på så sätt får man inget tydligt mönster för om 

det är något av könen som skulle dominera vilka områden som lyfts.  

Figur 5:2 
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I de två frågor som i diagrammen ovan jämförs kunde respondenten 

svara med fem olika alternativ. För att sedan komplettera detta ytterligare 

fanns en fråga där de kunde välja två alternativ, där man skulle ange de 

frågor man själv prioriterade högst.  Detta för att se om man kunde komma 

fram till ytterligare mönster i vem det är som sätter agendan. I enlighet 

med vad som står i inledning och teoridel av denna uppsats, fanns en 

förutfattad mening om att det var männen som var den dominerande parten 

i vem som styr agendan. Hade det i föregående diskuterade del av enkäten 

visat sig att det är männens specialintressen som oftast är partiernas 

prioriterade områden så hade denna fråga kunnat styrka det ytterligare. Om 

man inte finner detta mönster så skulle detta kunna bidra med belägg för 

att säga att männen är de som styr över agendan.  

Men denna del av enkäten, precis som föregående del, visar inget 

tydligt mönster i att det är såhär det fungerar. Även här råder stor spridning 

på områden där det handlar om allt från frågor som rör utbildning till 

näringsliv som är vanligare förekommande svar till områden som berör 

tillgänglighetsfrågor eller miljöfrågor. Det finns alltså en stor spridning 

även här och det är inte många politiker som upprepar varandras svar utan 

alla har sina egna intresseområden.  

Detta kan jämföras med Essevelds artikel (2005) där hon skriver att när 

man är ny som politiker så måste man finna sin plats eller sin nisch. Man 

väljer då ut specialområden som man driver för att på så sätt få sin röst 

hörd.  

Det skulle vara omöjligt för politiker att sätta sig in i alla frågor, i 

synnerhet när det handlar om en majoritet fritidspolitiker, i denna 

enkätstudies fall, som har politiken som en hobby och inte i enlighet med 

Essevelds (2005) studie som baseras på riksdags- och regeringspolitiker 

som har politiken som heltidssyssla och är heltidsarvoderade. Att man då 

på lokal nivå tvingas till att hitta sitt område för att kunna påverka. Att 

man väljer områden som kanske inte prioriteras av partiet beror med 

sannolikhet på att dessa frågor redan får så stort utrymme och risken att de 

glöms bort inte är lika stor för frågor inom dessa större områden som de 

mindre frågorna som enskilda politiker lyfter fram.  

Något vi reagerade på var att de högre posterna inom 

kommunfullmäktige i hög utsträckning var mansdominerade, något som 

också nämns som vanligt i övriga delar av politiken 

(Regeringspropositionen 2005/06:155:116). Cirka 75 % på högre, både 

formella och informella, positioner i Lunds kommunfullmäktige är idag 

män. De innehar bland annat en majoritet av posterna som gruppledare för 

de olika partierna.  

 



 

 20 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Procent

S
ka

tt
e
r

B
a
rn

o
m

so
rg

U
tb

ild
n

in
g

A
rb

e
ts

m
a

rk
n
a
d

N
ä

ri
n
g
s
liv

s
fr

å
g
o
r

E
n
tr

e
p
re

n
ö
rs

k
a
p

U
tr

ik
e
sp

o
lit

ik
S

ju
kv

å
rd

O
m

so
rg

E
ko

n
o
m

i
J
ä
m

st
ä
lld

h
e
t

M
ilj

ö
In

te
g
ra

tio
n

B
o
st

a
d

sb
y
g
g
a

n
d
e

S
tu

d
e
n
tp

o
lit

ik
T

ill
g
ä
n
g

lig
h
e
t

K
u
ltu

r
F

ri
ti
d
 o

ch
 I
d
ro

tt
S

a
m

h
ä
lls

p
la

n
e
ri

n
g

T
e
k
n
is

k
a
 f
rå

g
o
r

P
e
rs

o
n
a

lfr
å

g
o
r

K
o
lle

kt
iv

tr
a

fik
Ä

ld
re

o
m

s
o
rg

R
ä

tt
vi

s
a

B
la

n
d
a

t

Politikområde

Prioriteringar Män och Kvinnor

Prioriteringar Män

Prioriteringar Kvinnor

 
 

Vi bad ledamöterna markera fem alternativ, de fem frågor de engagerat 

sig mest i det senaste året. Det fanns också möjligheter att om man inte 

fann sina frågor bland de förvalda svaren, formulera egna. Här bör nämnas 

att det var dubbelt så många män som kvinnor som besvarade frågan, alltså 

i kategorin män ca 50 % av männen i fullmäktige, och i kategorin kvinnor 

i fullmäktige ca 33 % av de kvinnliga ledamöterna vilket gör männens svar 

mer representativt för män som grupp. 

Bland kvinnorna är de högst prioriterade frågorna barnomsorg, 

utbildning, arbetsmarknad, sjukvård och integration. Männen prioriterar 

utbildning, arbetsmarknad, näringslivsfrågor, entreprenörskap, ekonomi 

och miljö. Även tidigare forskning visar liknande skillnader i 

prioriteringarna mellan könen(SCB, 2008:25). 

Ingen av kvinnorna valde skatter som sitt prioriterade område, medan 

en tredjedel av männen gjorde det. Medan över hälften av kvinnorna 

prioriterade barnomsorg uppgav enbart en fjärdedel av männen samma 

sak. Nästan hälften av kvinnorna prioriterade sjukvård och enbart en 

tiondel av männen, även här en distinkt skillnad. Vad gäller 

näringslivsfrågor så prioriterar 20 % av kvinnorna dem gentemot över 35 

% av männen. Entreprenörskapsfrågor valdes inte av någon utav kvinnorna 

men knappt hälften av männen.  Vad gäller ekonomi så prioriteras dessa 

frågor definitivt högre bland männen, 10 % av kvinnorna valde detta 

alternativ och hälften av männen.  Även vad gäller miljöfrågor skiljer det 

sig markant mellan könen, knappt en tredjedel av kvinnorna gentemot två 

tredjedelar av männen prioriterar detta.  
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4.4 Vad anser man att partiet prioriterar?  

I denna del avses att diskutera i vilken utsträckning det skiljer sig 

mellan könen gällande vad ledamöterna uppger som sitt partis mest 

prioriterade frågor. I frågan i enkäten ombads ledamöterna att markera fem 

alternativ som man ansåg var de frågor som sitt parti främst prioriterade på 

det kommunala planet. Syftet med denna jämförelse är att se om man 

finner någon skillnad i vad män och kvinnor anser vara viktigast.  

Antagandet är att det här inte bör råda så stora skillnader eftersom detta 

borde vara en punkt där man enats om olika frågor som man ska driva mer 

än andra.  

Efter att ha tittat igenom de olika svaren på enkäterna ses också ett stöd 

för detta antagande. De flesta partier har enats kring vissa frågor som 

prioriteras och de uppger också liknande svar i enkäten. Däremot finns det 

avvikelser. Man får tänka sig att det i det perfekta fallet hade varit så att 

oavsett vem som svarat på frågan inom partiet så hade man gett samma 

svar, eftersom det då är som tydligast även för partiets aktiva vad som är 

de prioriterade frågorna på det kommunala planet. Detta finns dock inte ett 

tydligt mönster för. Även om man generellt sett håller sig till viktiga frågor 

så upplever politikerna att det är olika frågor som prioriteras. Varför det är 

så är dock svårt att ge en bra förklaring på. Man kan anta att det har att 

göra med eget intresseområde, att man kanske upplever att partiet inte har 

samma prioriterade områden som en själv och på så sätt så ser man detta 

tydligare än om det var samma som man själv prioriterade. Inte heller detta 

kan man se har belägg i enkätsvaren.  

Tittar man inom partierna för att se skillnaden mellan kön så finns det 

inte heller här stora skillnader, man upplever ungefär samma områden som 

prioriterade områden, dessa är de traditionellt kostsamma områdena såsom 

skola, vård och omsorg. 

4.5  Perception eller verklighet? 

För att ytterligare belägga denna studie med empiriskt material har även 

inlämnade motioner och interpellationer gåtts igenom. Detta för att se om 

det är någon skillnad mellan vad ledamöterna anger att de agerar i och vad 

som i verkligheten är de frågor som lyfts i kommunfullmäktige. Det görs 

även en jämförelse mellan män och kvinnor, vilka som lyfter flest frågor 

överlag. 

Perioden som behandlas är ungefär ett år tillbaka och innebär att Lunds 

kommunfullmäktiges mötesprotokoll från och med 2009-04-23 fram till 

2010-04-29 är med i undersökningen. Anledningen till detta är att det i 

enkäten efterfrågas om vad man har engagerat sig i under det senaste året. 

Värt att ha i åtanke är dock att partier i majoritet inte motionerar eller 
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interpellerar utan detta gör endast de partier som befinner sig i politisk 

opposition. 

Börjar man med att jämföra insända motioner finner man skillnader 

direkt. Här kan konstatera att av de totalt 22 motioner som behandlats 

under perioden så är 14 av dessa skrivna av enbart män och endast 3 av 

enbart kvinnor. De övriga 5 är skrivna av flera ledamöter och då har både 

män och kvinnor skrivit på dessa. Detta ger en indikator på att det är 

männen som dominerar denna arena. Det är männen som skriver motioner.  

Går man vidare och tittar på interpellationer så ser det ut på samma 

sätt, här finner vi totalt 27 stycken inlämnade interpellationer under 

perioden och av dessa är endast 6 stycken ställda av kvinnor. Detta ger 

männen stor dominans även inom detta område. Även Gustafsson kommer 

i sin kommunalpolitiska undersökning fram till att män är mer aktiva vad 

gäller att initiera och yttra sig i frågor på samtliga kommunalpolitiska 

arenor (Gustafsson, 2008:207f).  

Vad de stora skillnaderna beror på kan diskuteras ur många perspektiv, 

man kan till exempel tänka sig att det beror på att flera kvinnor har kort 

erfarenhet av att sitta i kommunfullmäktige och därför inte känner sig 

bekväma i att lämna in vare sig interpellationer eller motioner. En annan 

anledning till varför man inte lämnar in motioner kan vara att de 

intresseområden man själv vill prioritera redan är prioriterade. Detta finns 

det dock inget belägg för i de enkätsvar som inkommit, vilka snarare visar 

på en stor spridning mellan ledamöterna och deras respektive 

intresseområde. Detta borde då göra att det blir en stor spridning även på 

vilka ämnen motioner och interpellationer berör. 

Man skulle även kunna tänka sig att man kan finna ett mönster för vad 

de ordinarie ledamöterna har som specialintresse och att detta skulle färga 

av sig i de motioner och interpellationer de lämnar. Inte heller detta finner 

vi belägg för om man jämför svaren i enkäterna med verkligheten i form 

av dagordningar där samtliga motioner och interpellationer anges. Här 

antog vi oss kunna finna ett mönster för perceptionen från respondenterna 

och den verklighet som visas genom dessa motioner och interpellationer. 

Men så är inte fallet. Varför det är så kan bara spekuleras i men ett 

antagande kan vara att man sitter i till exempel den nämnd som behandlar 

sitt personliga intresse och därför lyfter frågor som förslag i nämnden 

istället för att lämna in en motion eller interpellation.  
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5 Sammanfattning och slutsats 

5.1 Sammanfattning 

Tanken med denna studie var att samla empiriskt material som skulle 

kunna visa vem som har makten över den politiska agendan i Lunds 

kommunfullmäktige. Är det främst kvinnors eller mäns frågor som får 

störst utrymme? Detta har undersökts genom att samla in svar på en 

enkätundersökning som sändes ut till samtliga ordinarie ledamöter i Lunds 

kommunfullmäktige. Distributionen av denna enkät var genom den e-

postadress som fanns angiven på Lunds Kommuns hemsida.  

 Svarsfrekvensen på denna enkät var låg, endast 45 % av de utsända 

enkäterna kom in. Av dessa var 10 kvinnor och 19 män. Respondenter 

erbjöds flera sätt att svara på enkäten, allt för att de skulle känna sig så 

bekväma som möjligt. Svaren på enkäten låg sedan till grund för den 

analys som genomförs i avsnittet Materialanalys. 

Vi började med att titta på antal år man varit ordinarie ledamot i 

kommunfullmäktige i Lund. Vi antog här att då man suttit längre vågar 

man agera oftare och mer än den som är ny och oerfaren. Här fann vi då att 

i Lunds kommunfullmäktige har männen i genomsnitt suttit några år mer 

än kvinnorna.  Skillnaderna inom grupperna är dock varierande. I 

kvinnornas fall är en övervägande majoritet förhållandevis nya i 

kommunfullmäktige och har endast varit ordinarie ledamot i en eller två 

mandatperioder. Det som drar upp snittvärdet är att två respondenter har 

suttit en längre tid, runt 30 år. Detta kan då jämföras med männen där 

spridningen är mer jämn och det återfinns valda personer under mer 

varierande antal år. Vi tänker oss att den högre benägenhet att hoppa av 

politiska uppdrag som finns bland kvinnor kan förklara en hel del av detta 

(regeringens proposition 2005/05:155 s.11) Vi tänker oss även att den 

relativt sena ökningen av kvinnligt deltagande i politiken kan förklara den 

korta tid kvinnor många kvinnor deltagit (ibid:12; SCB, 2008:50). 

Den andra frågan vi ställde oss i sambandet med materialet var om vi 

kunde se en tydlig skillnad i hur mycket man lägger ner i politiken, med 

detta syftar vi till såväl tiden man lägger ner per vecka som vad man får 

offra för att vara politiskt aktiv. Resultatet i denna del visar att kvinnor 

lägger ner något mer tid än män, men skillnaden är så liten att den blir 

försumbar. Däremot reagerade många ledamöter och tyckte det är svårt att 
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skilja på sitt kommunfullmäktigeuppdrag och andra förtroendeuppdrag, 

såsom exempelvis nämnder eller styrelser.  

Dessutom finner vi att många uppger att de offrat en hel del för sin 

politiska karriär. Det handlar om allt från familjen till den egna hälsan. Det 

förekommer även fall där man förlorat jobb eller prioriterat bort en möjlig 

civil karriär till förmån för politiken. Flera ledamöter svarar att det inte kan 

kallas uppoffringar, då de har ett politiskt intresse och att engagemanget är 

självvalt. Något större andel av männen än av kvinnorna anser själva att de 

offrat något, men vi finner inget tydligt mönster mellan könen i denna del 

av undersökningen Något som dock kan verka oroväckande är att det 

förekommer ett par svar som visar att politiker upplever hot eller ibland 

även våld och detta anges enbart av män. Detta kan tänkas påverka det 

politiska deltagandet negativt för att man tvingas prioritera annorlunda av 

rädsla för att utsätta sig själv eller kanske närstående för hot eller våld. 

Dock anser vi att det empiriska underlaget här är för litet för att kunna 

hävda att det påverkar könens representationsvilja och förmåga.  

I enlighet med genusteorin var vårt förhandsantagande här att 

kvinnorna oftare har större del i det obetalda hemarbetet och (oftare fick 

uppleva negativa påhopp om hon satte sin politiska karriär före familjen, 

något som också Esseveld lyfter i sin studie) Detta mönster fann vi inte.  

5.1.1 Politiska prioriteringsområden 

Vi frågade oss om det är så att mäns frågor lyfts oftare än kvinnors, vilket 

vi undersökte genom att fråga ledamöterna i kommunfullmäktige vilka 

frågor de engagerat sig i det senaste året samt vilka frågor som är högst 

prioriterade i deras parti, enligt dem själva. Ledamöterna fick välja fem 

områden, och hade möjlighet att om man inte fann det man sökte i 

förhandsalternativen själv fylla i politiska områden.  

Enligt Essevelds studie (2005) som visar att de frågor männen 

prioriterar i större utsträckning också är de frågor som partierna generellt 

prioriterar. Detta fann vi dock inget stöd för i vår studie då de områden 

som de enskilda politikerna angav som sina intresseområden inte hade en 

tydlig koppling till de frågor som angavs som partiets viktigaste frågor. Att 

det är såhär har vi inget säkert svar på men ett antagande vi kan göra är att 

man väljer att profilera sig i andra frågor än just de som är partiets främsta 

frågor, detta för att lyfta andra delar av politiken än de som per automatik 

lyfts eftersom de är partiets frågor. Man kan också anta att anledningen till 

att det är dessa frågor som anses vara partiets viktigaste blir just det är att 

detta är de frågor som är över lag populärast bland partiernas medlemmar. 

Det är svårt att driva alla frågor lika mycket och därför väljs de som anses 

vara störst ut.  

Vi bestämde oss också för att jämföra männens och kvinnornas 

prioriteringar, och där fann vi väsentliga skillnader. I enlighet med 

Essevelds (2005) och Gustafssons (2008) undersökningar hade vi antagit 
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att de områden som anses traditionellt kvinnliga respektive manliga 

fortfarande prioriteras högt inom respektive kön. Det vi fann var att 

områden såsom barnomsorg, utbildning och sjukvård prioriterades av 

många av kvinnorna. Här bör påpekas att kvinnor också prioriterade 

arbetsmarknad och integration väldigt högt. Vad gäller männen så 

prioriterade man miljö, utbildning, arbetsmarknad, entreprenörskap och 

ekonomi högt. Detta överensstämde i stor utsträckning med det vi antog. 

En sak vi antagit var prioriterat för flera av kvinnorna var jämställdhet 

men det vi istället fann var att inte så många prioriterade detta, och nästan 

lika stor andel män som kvinnor. 

5.1.2 Motioner och interpellationer 

Vi tänkte oss att genom att undersöka de motioner och interpellationer som 

behandlats i kommunfullmäktige under det senaste året, skulle vi kunna se 

förslag gällande de frågor man prioriterar högst. Så var dock inte fallet. 

Här fann vi stora skillnader könen emellan. Dock gäller det inte 

ledamöternas perception av vad han eller hon agerat i utan den stora 

skillnad som råder mellan vem det är som motionerar eller lämnar in en 

interpellation. Här är vi väl medvetna om att vi endast ser till dem som 

sitter i politisk opposition och inte de som sitter i maktposition i Lunds 

kommunfullmäktige. Skillnaden är dock slående stor. Det visar sig att det 

är en övervägande majoritet män som motionerar eller interpellerar. Av 22 

motioner är 14 skrivna av män och endast 3 av kvinnor. De övriga 5 är 

inlämnade av flera ledamöter. I de fallen förekommer både kvinnor och 

män som motionärer. Tittar man på interpellationer så är skillnaden ännu 

större, där är 21 av totalt 27 interpellationer inlämnade av män. På detta 

sätt kan man hävda att männen i detta avseende dominerar den politiska 

agendan.  

5.2 Slutsats 

Vem har makten över den politiska agendan? Vi har inte funnit stöd för att 

de frågor männen uppgett sig prioritera får mer utrymme på den politiska 

agendan. Dock har vi funnit att männen i större omfattning aktiverar sig 

vad gäller motionsskrivande och formulerande av interpellationer. Något 

tydligt mönster fann vi först då dessa motioner och interpellationer var 

genomgångna. Detta blir intressant eftersom det i enkäten inte finns 

tydliga tendenser som visar på en manlig dominans på den politiska 

agendan. Detta ger oss intrycket av att man anser sig vara jämställd och att 

det är lika andel kvinnor och män som är delaktiga i politiken. Däremot 

visar vårt resultat här på det motsatta. Varför det är på detta vis går bara att 

spekulera i. Man kan tänka sig, vilket vi även sett i andra studier, att 
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kvinnor engagerar sig på annat sätt. Man skulle kunna tänka sig att kvinnor 

i Lunds kommunfullmäktige är mer aktiva på gruppmöten eller i de 

nämnder där de representerar partiet.  

Vårt huvudantagande var att männen dominerar den politiska agendan 

i kommunfullmäktige, vilket både stöds och dementeras i olika delar av 

undersökningen. Genusteorin som vi använt oss av kan därför tyckas 

kunna förklara delar, såsom de olika könens prioriteringsområden, något 

som anses socialt konstruerat. Dock kan den inte förklara vissa av de svar 

vi fått på enkätundersökningen, så som bristen på övervägande dominans 

av manliga intresseområden på den politiska agendan.  

Denna studie är en i raden av flera studier som gjorts inom detta 

område. Trots det finner vi anledningar att fortsätta arbetet och fördjupa 

sig i ämnet. Det har forskats mycket kring könsrepresentation på nationell 

nivå, dock betydligt mindre på kommunal och landstingsnivå. Därför krävs 

ytterligare studier för att klargöra läget och på så sätt komma med 

information som skulle kunna öka representativiteten i landets kommuner. 

Även om varannan damernas är det som gäller på pappret så innebär inte 

det att det överensstämmer med de ämnen som prioriteras i verkligheten.  

Man skulle även kunna fördjupa sig i ämnet ytterligare. Ett förslag på 

utförande skulle kunna vara att göra en betydligt mer omfattande 

jämförande studie där man jämför kommuner med stort antal 

förtroendevalda kvinnor med kommuner med färre kvinnliga 

förtroendevalda och hur deras politiska agenda och preferenser ser ut. 

Detta skulle kunna ge en mer detaljerad bild kring huruvida andelen 

kvinnor i kommunfullmäktige påverkar hur agendan ser ut.  

Man kan också genomföra kvalitativa fallstudier i kommunerna, då 

man inte avgränsar sig till just kommunfullmäktigeledamöter utan fler 

förtroendevalda såsom i nämnder och kommunstyrelsen, och pratar med 

dem för att på så sätt få ett mer omfattande empiriskt material som skulle 

kunna förklara. Denna studie skulle sedan kunna kompletteras med 

djupintervjuer genomförda med vissa utvalda på olika positioner för att få 

en tydligare bild av situationen. 

Vad gäller enkätundersökningar hade vi önskat en mer omfattande 

sådan, och tror att det kan vara mer genomförbart om man, som man kan 

göra i vissa kommuner vid tillfällen innan fullmäktige går dit då 

allmänheten kan ställa frågor och träffa politikerna. Då får de en bild av 

den som genomför undersökningen och det finns kanske möjlighet att få 

den ifylld eller i alla fall utlämnad på plats.  
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Bilaga 1  

 

Frågeformulär till Ledamöter i Lunds Kommunfullmäktige 

 
Vi heter Elise Wåhlin och Anna Arvidsson och är två studenter i Statsvetenskap vid 

Universitetet här i Lund. Vi skriver just nu vår B-uppsats med syftet att undersöka hur 

det är att vara lokalpolitiker och vilka som är de viktigaste politiska frågorna för 

politiker på olika nivåer. Vi har därför utformat ett kort frågeformulär där vi ber dig 

svara på runt 15 frågor för att vi ska kunna få ett bra underlag för vår analys. Svaren 

kommer att anonymiseras vilket innebär att inga svar på dessa frågor kommer att 

kunna härledas tillbaka till dig personligen. Vi ber dig svara så ärligt som möjligt för 

att vår studie ska bli bra och hoppas att svaren du anger kommer från dina egna 

erfarenheter. Vi hoppas och tror att vi med denna studie ska komma fram till ett 

resultat som kommer att vara såväl den politiska arenan som hela samhället till nytta. 

 

Svar på detta formulär skickas via e-mail: e.wahlin@hotmail.com  

Eller per brev till: Elise Wåhlin, Prästslättsvägen 2, 374 40 Karlshamn 

 

Vi är tacksamma om du kan svara på dessa frågor inom en vecka. 

 

Vid frågor kontakta oss gärna på telefon  

 Elise Wåhlin 0709-505 921 

 Anna Arvidsson 0730-918 556 

 

 

mailto:e.wahlin@hotmail.com
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Vi börjar med ett antal grundläggande frågor om vem du är.   

 

1. Partitillhörighet 

 

 

 

 

2. Kön  

 

 

 

3. Civilstatus  

 

 

 

4. Hur länge har du varit ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige i Lund?  

 

 

 

5. Senast avslutade utbildning 
[  ] Grundskola 

[  ] 2-årig Gymnasieskola 

[  ] 3-årig Gymnasieskola 

[  ] Realskola 

[  ] Högskola/Universitet upp till och med tre års studier 

[  ] Högskola/Universitet mer än tre år 

[  ] Folkhögskola 

[  ] KY-utbildning 

[  ] Komvux  

 

Annan 

 

 

 

 

6. Sysselsättning 

[  ] Studerande 

[  ] Heltidspolitiker 

[  ] Deltidsarbetande  

[  ] Heltidsarbetande 

[  ] Arbetslös 

[  ] Pensionär  

[  ] Militärtjänstgöring  

[  ] Hemmafru/man 

 

Annat 
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7. Inkomst före skatt(per år) 

[  ] 0 – 50 000 

[  ] 50 001 – 100 000 

[  ] 100 001 – 200 000  

[  ] 200 001 – 300 000 

[  ] 300 001 – 400 000 

[  ] 400 001 – 500 000 

[  ] 500 001 – 600 000 

[  ] 600 001 – 700 000 

[  ] 700 001 – 800 000 

[  ] 800 001 – 900 000 

[  ] 900 001 – 1 000 000 

[  ] 1 000 000 – eller mer 

[  ] Vet ej 

[  ] Vill inte svara 

 

 

8. Hur många barn har du? 

 

 

 

9. Har du någon gång i livet jobbat deltid? 

[  ] Ja 

[  ] Nej 

 

10. Har du någon gång i livet varit ledig från ditt arbete för att ta hand om andra? 

(Ex. föräldraledig eller vårdat närstående)  

[  ] Ja 

[  ] Nej 

 

11. Vem i din familj utför hushållsarbete (så som tvätta, städa och laga mat)? 

[  ] Jag själv(enbart) 

[  ] Jag själv med hjälp av make/maka/sambo 

[  ] Min make/maka/sambo 

[  ] Någon annan i familjen 

[  ] Någon utanför familjen 

 

12. Hur ofta förekommer konflikter i ditt förhållande angående ditt politiska 

uppdrag och hushållsarbete? 

[  ] Dagligen 

[  ] Flera gånger i veckan 

[  ] Någon gång i veckan 

[  ] Någon gång i månaden 

[  ] Någon gång om året 

[  ] Vid enstaka tillfällen 

[  ] Aldrig 
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Denna del av frågeformuläret handlar om ditt politiska engagemang.  

 

13. Hur många timmar i veckan lägger du på ditt politiska uppdrag i 

kommunfullmäktige? 

 

 

 

 

14. Vilka politiska frågor har du engagerat dig mest i det senaste året (markera fem 

alternativ)?  

[  ] Skatter   [  ] Jämställdhet  

[  ] Barnomsorg  [  ] Miljö 

[  ] Utbildning  [  ] Integration 

[  ] Arbetsmarknad  [  ] Annat: 

______________________ 

[  ] Näringslivsfrågor  [  ] Annat: 

______________________ 

[  ] Entreprenörskap  [  ] Annat: 

______________________ 

[  ] Utrikespolitik   [  ] Annat: 

______________________ 

[  ] Sjukvård   [  ] Annat: 

______________________ 

[  ] Omsorg     

[  ] Ekonomi    

 

15. Vilka två är viktigast för dig? 

 

 

 

16. Vilka frågor anser du ges högst prioritet inom ditt parti i kommunpolitiken? 

(Markera upp till fem alternativ) 

[  ] Skatter   [  ] Jämställdhet  

[  ] Barnomsorg  [  ] Miljö 

[  ] Utbildning  [  ] Integration 

[  ] Arbetsmarknad  [  ] Annat: 

______________________ 

[  ] Näringslivsfrågor  [  ] Annat: 

______________________ 

[  ] Entreprenörskap  [  ] Annat: 

______________________ 

[  ] Utrikespolitik   [  ] Annat: 

______________________ 

[  ] Sjukvård   [  ] Annat: 

______________________ 

[  ] Omsorg     

[  ] Ekonomi    

 

 

17. Vilken är den senaste fråga du motionerat eller interpellerat i?  
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Jag har aldrig motionerat eller interpellerat [  ] 

 

 

18. Har du tvingats göra uppoffringar för ditt politiska uppdrag? 

[  ] Ja 

[  ] Nej 

[  ] Vet ej 

Om ja, vad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tackar dig för ditt deltagande och ber dig att i ditt e-mejl eller på annat sätt meddela 

oss om ni vill ha en kopia av studien när den är klar.  

 

Svar på detta formulär skickas via e-mail: e.wahlin@hotmail.com  

Eller per brev till: Elise Wåhlin, Prästslättsvägen 2, 374 40 Karlshamn 

 

 

mailto:e.wahlin@hotmail.com

