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Abstrakt 

Studien undersöker kvinnlig representation och inflytande i Sundsvalls kommun. Det kommer 

även att presenteras hur fördelningen av platser ser ut i kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen samt nämnderna som ingår i Sundsvalls kommun. Studien är en mixed-

method variant som använder sig av semistrukturerade intervjuer, där respondenterna är 

kvinnliga förtroendevalda politiker som finns representerade i kommunfullmäktige. 

Intervjuerna gjordes med hjälp av en intervjuguide som skapades genom ett analysschema där 

teorier och frågeställningar var utgångspunkten. Det kvantitativa materialet hämtas från 

kommunens hemsida för att deskriptivt förklara hur representationen ser ut i Sundsvalls 

kommun. 

Studien kan presentera att det råder en vertikal och horisontell begränsning för 

förtroendevalda kvinnor i Sundsvalls kommun. Även om det är en representation i 

kommunfullmäktige över rikssnittet i Sundsvall, begränsas ändå kvinnornas inflytande i 

kommunpolitiken i Sundsvalls kommun.  
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1 Inledning 
Representationen i Sverige har under en längre tid inte speglat den röstberättigade 

befolkningen. I senaste riksdagsvalet har antalet kvinnor sjunkit. Valet 2014 minskade antalet 

kvinnor som blivit invalda i riksdagen från 45 procent under 2010 års val till 43,6 procent i 

valet 2014. De som är mest underrepresenterade de unga och de äldre, de unga i riksdagen 

som är under 30 år har en representation på 10,6 procent,de äldre har en representation på 2,6 

procent (SCB, 2014). Vidare titt på representationen när det kommer till kommunfullmäktige 

syns en alltmer jämställd plats än riksdagen. Under 2014 ökade kvinnors representation i 

kommunfullmäktige till 43,7 procent från 43 procent under 2010 (SCB, 2014).  

Detta problem med underrepresentation beskriver Wide (2006) att olika sociala tillhörigheter 

tenderar till olika intressen i diverse frågor. Sociala tillhörigheter betyder i sin tur att man har 

olika erfarenheter och därför olika intressen. Representation i kommuner har en påverkan på 

beslut som fattas. I kommunfullmäktige har kommunernas resursfördelning en påverkan på 

hur fördelningen ser ut beroende på hur representationen ter sig. En kommun med en högre 

kvinnorepresentation lägger mer resurser på barnomsorg (Wide, 2009 s.30).  En ojämn 

könsrepresentation kan uppfattas som ickedemokratisk vilket kan leda till ifrågasättande av 

legitimiteten hos kommunen (Wide, 2009 s.30).  

Eftersom kommunerna och speciellt kommunfullmäktige har ett så pass stort inflytande över 

människors vardag som bor i kommunen där man fattar beslut som påverkar invånarna är det 

alltså av stor vikt att ha en representation som speglar invånarna i kommunen. Kommunen är i 

sig också en väldigt viktigt arbetsgivare för kvinnor, inom kommunerna och landstingen är 

det en majoritet av kvinnor som arbetar, hela 80 procent av de anställda är kvinnor (SKL, 

2014).  

I denna studie kommer jag att studera kvinnlig representation i Sundsvalls kommun genom att 

kartlägga hur den politiska arenan ser ut i kommunen. Detta genom att ta reda på hur många 

kvinnor som finns i representerade nämnder och utskott, men även genom att intervjua 

kvinnliga förtroendevalda kvinnor från de olika partierna som är representerade i 

kommunfullmäktige, för att få en överblick om hur dem upplever situationen som 

förtroendevald kvinna i kommunen när det gäller representation och inflytande.  

1.1 Problemformulering 

Efter bakgrunden har vi läst om hur representationen ser ut i Sverige, vi kan utläsa att det 

finns en underrepresentation av kvinnor i politiken, nationellt, men även i kommunerna om än 
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i mindre utsträckning. Problemen med underrepresentationen beskrivs av att en ojämn 

könsrepresentation kan uppfattas som ickedemokratisk vilket kan leda till ifrågasättande av 

legitimiteten hos kommunen (Wide, 2006). Detta genom att olika sociala tillhörigheter leder 

till att olika frågor tas upp, därför krävs det en representation som är jämnt fördelad, detta 

genom att olika frågor skall framföras. Ett annat problem belyser Gustafsson (2008) att det 

råder en maktskillnad mellan könen inom politiken, även om kvinnor finns representerade 

inom politiken, är möjligheten ändå begränsad för kvinnorna. Vilket gör att representationen 

av kvinnor inte har någon annan funktion än att vinna legitimitet genom en jämställdhet av 

förtroende valda inom kommunen, om kvinnor ändå inte har samma möjlighet till inflytande. 

Denna studie skall därför undersöka denna problematik med kvinnlig representation och 

kvinnligt inflytande i politiken.  

1.2 Syfte 

Utifrån den problemformulering som är presenterad ovanför, är syftet med denna 

undersökning att ta reda på hur den kvinnliga representationen ser i Sundsvalls kommun, hur 

de kvinnliga förtroendevalda politikernas inflytande ser ut och en kartläggning av 

representationen i Sundsvalls kommun. Detta kommer ske genom en mixed-method 

undersökning där intervjuer och datainsamling kommer att genomföras. 

1.3 Frågeställning:  

För att kunna besvara mitt syfte har jag följande frågeställningar för att kunna besvara syftet 

med studien har jag skapat tre frågeställningar som skall hjälpa mig att uppnå detta.  

 Hur ser de förtroendevalda kvinnorna på sin representativa roll i Sundsvall?  

 Hur ser spridningen ut på de olika utskotten i Sundsvall?  

 Hur ser de förtroendevalda kvinnornas inflytande ut kommunpolitiken i Sundsvall? 

1.4 Avgränsning  

Underrepresentationen av kvinnor inom politiken och ett antaget mindre inflytande är utbrett 

över hela landet. Uppsatsen att behöva avgränsas på grund av kostnadsmässiga skäl. Denna 

undersökning kommer att ha för avsikt att besvara frågeställningarna med utgångspunkt för 

kvinnliga förtroendevalda kvinnor i Sundsvalls kommun. Uppsatsen kommer inte att titta hur 

representationen och inflytandet för kvinnor har varierat under åren som gått, och den ämnar 

inte till att jämföra andra städer i Sverige. Att intervjua män hade kunnat ge denna uppsats en 

än mer större förklaringskraft för att kunna göra en bättre analys, men av uppsatsens 
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omformning är detta inte genomförbart. De respondenter som deltagit kommer troligtvis vara 

en grund för undersöknings syfte, och kan byggas vidare till andra kommuner och uppsatser.  

Att det finns teorier och åsikter om att kvinnor inte är en homogen grupp har jag beaktat i 

denna uppsats. Jag kommer dock utgå från att det är en homogen grupp i denna uppsats, 

eftersom andra uppsatser och teorier som finns, sätter kvinnor och män i varsin kategori, och 

därför anser jag att det är nödvändigt att jag gör likaså.  

2 Tidigare forskning  

2.1 Kvantitativ tidigare forskning 
Det finns en rad olika studier som tidigare fokuserat på kvinnlig representation. Många av 

dessa studier är av en kvantitativ sort där man studerar sifforna om hur representationen ser ut 

i de olika politiska instituteten i Sverige, från Regering till kommun. Niskanen och Nyberg 

(2009) beskriver hur könsfördelningen ser ut i Sverige och Norden under de senaste åren. De 

kartlägger de olika könen i politiken, hur det ser ut i ländernas parlament, och kommuner. 

Vidare presenterar de åtgärder som har haft en positiv inverkan på den ojämna 

könsfördelningen som råder. Deras första mening under den avslutande diskussionen 

beskriver dem den kvinnliga representationen som mycket hög. Vilket kan tolkas som att de 

anser att det är en bra representation som det är nu. 

 De flesta andra studier som finns, har studerat ämnet om kvinnligrepresentation för att det 

råder ojämlikheter när det gäller kvinnlig- och manligrepresentation. Eduards & Rönnblom 

skriver om historian bakom den kvinnliga utvecklingen i politiken och hur det ser ut.  De 

skriver om den tidigare forskningen som behandlat politikens system som skapats, och med 

detta system diskuterar dem om hur det kan begränsa eller möjliggöra kvinnornas inflytande i 

politiken (Eduards & Rönnblom, 2010). I deras text framkommer också diskussionen om 

kvinnor verkligen gör någon skillnad i politiken. Om kvinnorna och männen skulle ha olika 

politiska åsikter, organisera sig annorlunda i politiken eller har olika positioner i politiken.  

En studie av Nazem Tahvilzadeh (2015) handlar om ojämlikheten med representation när det 

kommer till de offentliga organisationerna. Hur tjänstemännen inte representeras på det sätt 

som den resterande befolkningen i landet.  

Tahvilzadeh har gjort en kvalitativ studie där han intervjuat personer som är anställda till de 

olika offentliga organen. Fokus ligger dock inte enbart på kvinnorna, utan han går längre och 

studerar skevheter i politiskt deltagande och hinder för individer att nå maktpositioner, detta 
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på grund av deras sociala, sexuella, könsmässiga eller etniska/rasmässiga bakgrund och 

tillhörighet (Tahvilzadeh, 2015). 

2.2Kvinnlig representation 
Wide (2006) beskriver den kvinnliga representationen utifrån två synsätt. Det första synsättet 

handlar om kvinnorepresentationen ökar succesivt över tid. Hon ser det på ett inkrementellt 

synsätt. Detta synsätt betyder alltså att man inte behöver göra något åt saken själv. Utan det är 

en process som sköter sig själv under en längre tid. Skillnaderna som finns mellan kvinnor 

och män i den politiska arenan kommer per automatik förändras till det bättre för kvinnorna 

(Wide, 2006). Det andra synsättet beskrivs genom att se det som formativt. Det som menas 

med att det är formativt blir istället att aktörer och institutioner verkar för denna förändring 

och det inte är något som sker automatiskt. Utan de rationella aktörerna påverkar 

institutionerna till förändring för att detta skall kunna ske (Wide, 2006, s43).   

Vidare förklarar Wide (2006, s.43) att könsstrukturer är föränderliga, men den processen är 

väldigt långsam. I de flesta länder runt jorden har män haft tillträde till den politiska arenan 

långt före kvinnorna hade chansen, därför beskriver Wide politiken som ett manligt yrke. 

Eftersom könsstrukturerna utvecklas på ett sådant långsamt sätt som beskrivits ovanför ses det 

alltså som ett ”brott” när en kvinna beträder planen på den politiska arenan. Man bryter 

normen om att kvinnorna inte skall kunna få spatsera på denna plan, då det är männens plan 

och arena. Under tiden när processen med könsstrukturerna bearbetas begås nya brott 

kontinuerligt där man bryter normerna vilket resulterar i den långsamma förändringen när det 

gäller kvinnor vara eller inte vara inom politiken.  

De politiska partierna är en rationell aktör som söker till att maximera sina röster från 

medborgarna. Dock ligger det även en ideologisk bakgrund bakom partier vars strävan kan 

vara att öka jämställdheten. Med tanke på partiers karaktär av att vara rationell och 

nyttomaximerande är det alltså ett skäl till en ökad kvinnorepresentation då man attraherar en 

större publik (Wide, 2006 s.26-29). Dock så länge partiet bara är av en nyttomaximerande 

karaktär, strävar efter flest röster, finns det en risk för att en förändring angående 

kvinnorepresentation inte händer. 

Wide (2006) beskriver valprocessen för ett parti där man försöker att vinna så många röster 

som möjligt. Detta görs genom att lyfta fram kvinnorna under valrörelsen, och att inneha 

många kvinnor på valsedeln för att kunna uppnå en bra representation för röstarna utåt sätt. 

Dock tenderar detta till att dessa kvinnor på valsedlarna hamnar på platser som inte är valbara.   
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3 Teoretiskt ramverk  
 

3.1 Den politiska representationen av kön.  

Anne Phillips (2000) skiljer på två begrepp när det gäller representation. Phillips behandlar 

idéernas politik och närvarons politik, här skiljer man mellan hur väl väljarnas åsikter blir 

representerade. Och närvarons politik som handlar om hur väl väljarna blir representerade när 

det gäller kön och andra attribut. Här menar Phillips att det är själva representationen icke 

baserat på åsikter som spelar in. Vidare börjar Phillips diskutera skillnaderna mellan ”vad” 

och ”vem” som representeras. Från att ha varit ett ”vem” representerar där politikern har varit 

”vem” har det gått till ”vad” efter övergången till det representativ demokrati. Nu handlar det 

istället om ”vad” som representeras, vilka policies, preferenser och idéer (Phillips, 15. 2000). 

Vidare diskuterar Phillips (2000) idéernas politik som menar att det inte är någon skillnad om 

vem som representeras, då det speglar åsikterna, vilket kan komma från en väljare oavsett 

kön, ålder, socioekonomiska faktorer. Använder man sig av detta blir det dock svårt att få en 

representation som representera kön och etnicitet, man kan alltså inte uppnå den jämställdhet 

på idéernas politik synsätt. En helvit församling kan väll inte påstå sig vara representativ, när 

de som den representerar är så mycket mer etniskt olika? (Phillips, 2000). 

Idéen med närvarons politik handlar om att kunna göra det möjligt för dem som är uteslutna 

ur politiken att få dessa att kunna påverka beslutsfattandet. Det handlar inte om att låsa in 

människor i identiteter (Phillips, 2000). 

3.2 Deskriptiv representation 
Den deskriptiva representationen lyfter Jane Mansbridge upp i sin artikel. Detta begrepp 

definieras som att individers åsikter och erfarenheter speglar en viss grupp. Den deskriptiva 

representationen är på något sätt typiskt den grupp som individen representerar. Mansbridge 

(1999, s.620-630) diskuterar om för och nackdelar med denna deskriptiva representation. Det 

optimala i en representation är att det finns minst en person som representera individerna detta 

beslut kommer att påverka när något beslut skall fattas. Och detta genom att komma med nya 

beslut eller perspektiv som kan förändra beslutet (s.634). Detta är något som är av stor vikt i 

kommunerna runt om i landet. Med vårt mångkulturella samhälle krävs det att det finns 

representanter från de olika individer som finns inom kommunen. I detta fall är vi intresserade 

av att se hur den kvinnliga representationen fungerar, därför läggs vikten här av den kvinnliga 
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representationen. Den deskriptiva representationen kan hjälpa oss att nå fram till hur 

kvinnorna i kommunen representerar. Det behöver inte bara vara just kvinnor de 

representerar, utan lika gärna kulturellt eller ideologiskt. ”Groups whose members will be 

affected by a decision might therefore legitimately demand, even under deliberative criteria, 

as many representatives as reflect their numbers in the population.“(Mansbridge, 1999 s.636) 

Detta citat påvisar på problematiken om man skulle utesluta individer vilka beslutet kommer 

att påverka. Om individerna inte får vara delaktiga under processen, kommer de ändå för eller 

senare kräva att får vara med i denna beslutsprocess. 

Det viktigaste budskapet som Mansbridge lyfter fram om den deskriptiva representationen 

handlar om att öka känslan av legitimitet och ett rättvist system för populationen, detta genom 

att låta alla bli representerade.  

Mansbridge (1999) beskriver löpande i texten vikten av att den som representerar borde se ut 

och leva på det sätt som gruppen hen representerar, men det som är av störst vikt är att 

representanten och de som representeras har samma erfarenheter och perspektiv. Detta visar 

på att den kvinnliga representationen möjligvits inte bara kommer att representeras av 

kvinnor, utan även av andra individer, så länge de har samma erfarenheter och perspektiv.  

  

3.3 Politikens andra sida 
Wängerud (1998) Beskriver likt Phillips närvarons politik. Studien i Wängeruds avhandling 

behandlar kvinnornas makt i politiken. Även om kvinnorna finns representerade diskuteras 

huruvida kvinnorna verkligen har en makt även fast dem finns representerade i politiken. Det 

diskuteras även djupare in på betydelsen om skillnaden mellan kvinnor och män i politiken, 

alltså könstillhörighetens betydelse för inriktning som väljs inom det politiska området. Det 

som Wängerud (1998) vill svara på är – 1 Könstillhörigheten kan alltså ha betydelse för den 

position en person når i sitt politiska arbete och 2 innehållet i den politiska processen.  

3.4 Horisontell och vertikal delning mellan könen 
 

3.4.1. Vertikal könsdelning 

Som tidigare beskrivits i inledning av uppsatsen är kvinnor i politiken underrepresenterade 

jämfört med män. Detta problem diskuteras i Gustafsson (2008), när det är överrepresenterat 

av män inom politiken begränsas alltså kvinnors verkliga påverkan på politiken och de besluts 

som tas. Detta är ett stort problem för politiken som helhet och behöver att ändras. Gustafsson 
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(2008) beskriver könsdelningen som en kamp för kvinnorna att arbeta för jämställdhet, då det 

finns skillnader mellan könen behöver alltså kvinnorna kämpa för att politiken skall kunna 

uppnå en jämställd arena. Vidare beskriver Gustafsson (2008), männens synssätt på 

problemet, och beskriver det som att eftersom inte männen upplever en diskriminering på 

grund av kön, finns det inget att arbeta för när det gäller jämställdheten. Då männen oftast 

hamnar högst upp på vallistor och får sin vilja igenom i en högre utsträckning än kvinnor 

finns det alltså inget problem.  När det gäller maktpositionerna i politiken beskrivs detta 

genom att män främst lyssnar på andra män inom kommunalpolitiken, att män har mer makt i 

samhället och samtidigt att männen har det betydligt lättare att inneha politiskt inflytande 

(Gustafsson, 2008 s.172). Tittar man på detta problem, att kvinnor har det svåre att få tillgång 

till maktpositioner och inflytande i politiken, kan vi därför påstå att det finns en vertikal 

delning mellan könen. Den vertikala delningen mellan könen sätter alltså käppar i hjulet för 

kvinnor att vara delaktiga inom politiken på samma villkor som männen, vilket i sig är ett 

stort problem inom representationen.  

Denna vertikala delning av kön inom politiken diskuteras även i en rapport av Folke & Rickne 

(2015), där de undersöker om underrepresentation av kvinnor på maktpositioner finns. De 

kommer fram till att det existerar en vertikal delning mellan könen på dessa maktpositioner. 

De kommer fram till att det finns två problem inom detta område. Dels att kvinnor lämnar 

politiken på grund av att de fått barn, samt om kvinnor har en lägre sannolikhet att bli 

tilldelade dessa maktpositioner, trots att de har kvalifikationer som är likvärdiga till män. De 

kommer fram till att båda faktorerna spelar roll (Folke och Rickne, 2015 s.12).   

Vi kan alltså påstå att det finns en vertikal könsdelning om inflytande och maktpositioner 

inom kommunalpolitiken.  

3.4.2 Horisontell könsdelning  

Den horisontella könsdelningen inom kommunal politiken handlar om hårda respektive mjuka 

frågor. Vilka områden är kvinnodominerade respektive mansdominerade? Detta problem 

handlar om att i sin tur hur man värdesätter dessa frågor, som i sin tur blir en uppdelning av 

att kvinnor arbetar med ”detta” och män arbetar med ”detta”. Man får alltså en given roll i en 

kategori i politiken baserat på kön.  

Inom politiken handlar den horisontella könsdelningen mellan det mjuka frågorna som 

definieras som vård och omsorg, socialtjänsten och barn och utbildning. Och de traditionella 

hårda frågorna handlar om utrikespolitik, ekonomi och bygg. Även om det finns skillnader 
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mellan var man står på vänster- och högerskalan, beskriver Gustafsson (2008, s.134) ändå det 

som att könstillhörighet har en större betydelse än blocktillhörigheten när det gäller de typiska 

mjuka kvinnofrågorna och hårda mansfrågorna.  

Problemet med denna horisontella könsdelning leder till att olika frågor lyfts inom politiken 

där vissa frågor kategoriseras som mer viktiga än andra. Gustafsson (2008, s.118-131) 

förklarar detta genom att beskriva det som att eftersom könstillhörighet angående vilka frågor 

som lyfts skiljer sig, handlar det om att könstillhörigheten får en påverkan på politikens 

innehåll.  

Wängerud (1998) diskuterar också det här med inflytandet i politiken när det gäller män och 

kvinnor. Även om kvinnorna finns representerade, diskuterar Wängerud huruvida kvinnorna 

verkligen har en makt även fast dem finns representerade i politiken. Det diskuteras även 

djupare in på betydelsen om skillnaden mellan kvinnor och män i politiken, alltså 

könstillhörighetens betydelse för inriktning som väljs inom det politiska området. 

Därför kan vi utgå från att det råder en horisontell könsdelning inom kommunalpolitiken.  

 

3. 5 Analysmodell  
Min analysmodell kommer att vara grunden för dels intervjuguiden, men även hjälpa mig att 

knyta ihop säcken när det kommer till analysen, då jag tar hjälp av teorierna och tidigare 

forskningen för att kunna genomföra analysen. Mitt analysschema kommer att bestå av två 

teman, kvinnlig representation och vertikal och horisontell könsdelning. Dessa två teman 

kommer att hjälpa mig att närma mig ett svar till mina frågeställningar.  

Tema 1. Kvinnlig representation  
Tema ett kommer att användas för att kunna analysera intervjuerna med utgångspunkt hur de 

förtroendevalda kvinnorna ser på sin roll som representant, och representation överlag. Med 

hjälp av Philipps (2000) och närvarons politik handlar det om väljarna blir representerade när 

det kommer till könstillhörighet eller andra attribut. I analysen kommer även idéernas politik 

att användas, vilket Phillips (2000) beskriver genom att fråga om vad som representeras, detta 

belyser att det inte behöver vara en kvinna som representera kvinnorna, utan istället handlar 

det om att åsikterna blir representerade. Detta styrks med Mansbridge (1999) deskriptiva 

representation Detta begrepp definieras som att individers åsikter och erfarenheter speglar en 
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viss grupp. Den deskriptiva representationen kan hjälpa mig att nå fram till hur kvinnorna i 

kommunen känner att de representerar. 

 

Tema 2. Vertikal och horisontell könsdelning 
Tema två kommer att belysa området om förtroendevalda kvinnors inflytande i politiken. 

Även om kvinnor finns representerade, gäller det även att de kan få inflytande för att vi skall 

kunna uppnå en bra representation. Därför kommer teorin om horisontell och vertikal delning 

att vara verktyget för analysen som kommer senare. Gustafsson (2008, s.172) beskriver detta 

när det gäller maktpositionerna i politiken, att män främst lyssnar på andra män inom 

kommunalpolitiken, att män har mer makt i samhället och samtidigt att männen har det 

betydligt lättare att inneha politiskt inflytande. Den horisontella könsdelningen handlar istället 

om att vissa frågor är mer intressanta ur ett manligt respektive kvinnligt perspektiv. Problemet 

med den horisontella könsdelning blir ett resultat av att olika frågor lyfts inom politiken, där 

vissa frågor är viktigare än andra. Detta beskrivs genom av Gustafsson (2008, s.118-131) som 

att könstillhörighet får en påverkan angående vilka frågor som lyfts vilket leder till att 

könstillhörigheten får en påverkan på politikens innehåll. Detta kommer hjälpa mig i analysen 

för att identifiera vad som är relevant för analysen.  

 

 

 

 
  

 

 

3.6 Slutsatser kring tidigare forskning och statsvetenskaplig teori 
Med den tidigare forskningen som finns på området, kommer min undersökning vara väldigt 

relevant. Dels att den tidigare forskningen bara har studerats på ett kvantitativt sätt när det 

kommer till kvinnlig representation, och dels att den kvalitativa studien som gjorts fokuserats 

på tjänstemännen och inte politikerna vilket jag ämnar till att göra. Som den tidigare 

forskningen pekar på, att även om det är en hög kvinnlig representation, förekommer det ändå 
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orättvisor när det gäller kvinnornas inflytande och vilka positioner de kan tänkas få.  Detta 

styrker även teorierna som är presenterade. Kvinnlig representation räcker inte för att 

kvinnorna skall kunna inneha något inflytande i politiken, även om de finns representerade. 

Den tidigare forskningen och teorierna som finns beskriva ovan anser jag kunna vara till 

mycket god hjälp till min undersökning. Då de teorier som finns presenterade kommer att 

utvecklas och knyta samman ihop mer med forskningsfrågan och syftet som uppsatsen 

kommer att behandla. Ramverket kommer ligga i grund för empirin som kommer att tas fram 

genom att intervjua kvinnliga politiker som är representerade i Sundsvalls kommun. Med det 

teoretiska ramverket kommer jag kunna göra de analyser som behövs för att kunna svara på 

mina frågeställningar. 

 

4 Metod 

”Jönssonligan är inte ensam om att behöva en plan. Även den som bedriver forskning måste 

planera sin verksamhet” (Esaiasson et al, 2012, sid 87). 

Denna studie ämnar till att få en övergripande och djupgående bild över de förtroendevalda 

kvinnornas syn på representation och inflytande. detta resulterade i en mixed-method studie, 

en mixed-method studie använder sig av både kvalitativ men även kvantitativ data, där man 

kombinerar det kvalitativa materialet med det kvantitativa materialet med varandra. Och på så 

sätt kunna komma fram till ett ännu bättre resultat.  Jag kommer först presenterar den 

övergripande bilden med statistik och sedan presenterar de kvinnliga representanternas 

uppfattningar med intervjuerna. 

4.1 Metodval 

När man använder kvalitativa metoder kommer jag som forskare närmre de miljöer och 

människor som jag ämnar till att undersöka. Detta leder till att jag fått en starkare kännedom 

om området som undersökts, vilket är en stor fördel (Ahrne och svensson, 2013).  Studien 

kommer inte att generalisera en hel population, utan denna studie handlar om att undersöka 

hur de förtroendevalda kvinnorna i Sundsvalls kommun ser på kvinnlig representation men 

även hur inflytandet ser ut mellan männen och kvinnorna, som är förtroendevalda 

kommunpolitiker och är ledamöter i kommunfullmäktige. Detta har gjorts genom 

samtalsintervju med kvinnor från de olika partierna som finns representerade i Sundsvalls 

kommun.  En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i 

syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening (Kvale, 1997). För att kunna besvara mina 
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frågeställningar ansåg jag att intervjuer kommer vara den bästa metoden för att kunna 

genomföra denna undersökning.  

”Farsan var moderat, så jag blev kommunist… partivalet har alltid varit enkelt. För mig 

handlar det om att ta så stort avstånd som möjligt från sin familjebakgrund” (Esaiasson et al, 

2012, s.251). Detta citat förklarar fördelen med att arbeta med intervjuer. Hade man inte haft 

en intervjumetod hade man inte fått svar på varför personen blev kommunist, utan att han bara 

var det.  Man får ingen förklaring till varför det är som det 

 är. Men när man har intervjuer kommer de bakomliggande faktorerna till varför personen 

blev kommunist fram. Därför användes denna metod för att besvara de två frågeställningarna i 

undersökningen om hur de kvinnliga politikerna i Sundsvalls kommun tycker om kvinnlig 

representation och hur inflyttandet ser ut mellan männen och kvinnorna. 

 

Den kvantitativa metoden som genomfördes i studien, är en deskriptiv förklarande metod, 

detta för att förklara hur det ser ut i Sundsvalls kommun vad gäller representationen i 

kommunens olika politiska organ, som kommunfullmäktige och nämnder. Fokus kommer 

ligga på att visa hur många kvinnor det finns inom de olika politiska organen. Vilket gör det 

lättare för läsaren att se spridningen av den kvinnliga representationen i Sundsvalls kommun. 

 

4.2 Datainsamling 

Jag har intervjuat fyra kvinnliga kommunpolitiker från Sundsvalls kommun. Den tidigare 

forskningen inom området visar på hur kvinnor är underrepresenterade inom politiken. De 

studier som gjorts på området har varit kvantitativa studier, där siffror visar hur läget ser ut. 

Men denna studie är av kvalitativ sort för att se hur de politisk valda kvinnorna ser på kvinnlig 

representation och hur inflytande skiljer sig mellan männen och kvinnorna. Intervjuerna som 

genomfördes har gett det material som krävs för att kunna besvara de tre frågeställningarna.   

Den kvantitativa biten visar representationen i Sundsvalls kommun vilket samspelar bra med 

samtalsintervjuerna som genomförts. Först presenteras siffrorna, som sedan förklaras med 

intervjuerna av de förtroendevalda kvinnliga politikerna i Sundsvalls kommun.  

Undersökningen som ämnar till att studera de politiska kvinnornas representation och 

erfarenheter kring inflytandet, har jag kontaktat kvinnliga representanter från de olika 
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partierna som finns representerade i Kommunfullmäktige för att genomföra intervjuerna. Då 

det endast är kvinnornas upplevda vardag som skall studeras, ledde detta till att enbart 

intervjua kvinnor. Att intervjua kvinnorna från de olika partierna som finns representerade i 

Sundsvalls leder till en bra spridning.  

Materialet har samlats in med hjälp av intervjuer. Närmare bestämt semistrukturerade 

intervjuer. Jag har förhållit mig till vissa teman, alltså en intervjuguide. Istället för att ha fasta 

frågor, leder detta istället till att intervjupersonen har en större frihet att svara på frågorna på 

sitt vis. Den semistrukturerade intervjun gav mig som intervjuare en större frihet att ställa 

frågor som ledde samtalet vidare efter intervjupersonens svar, istället för att följa 

intervjuguiden till punkt och prickar. Detta gav mig ett bredare material att arbeta med, 

eftersom jag kan fick ut mer svar från intervjupersonerna (Bryman, 2011, sid 413).  

Mitt mål att intervjua kvinnor från de alla olika partierna som finns representerade i 

kommunen skedde genom att boka en träff med dem. Tanken med intervjuerna är att hålla 

dessa på en plats där de kan känna sig bekväma och inte bli störda från omgivningen, för att få 

ett så avslappnat och bekvämt möte som är möjligt.   

Utgångspunkten var att få en kvinnlig förtroendevald kvinna i kommunfullmäktige, från varje 

parti som finns representerat i kommunfullmäktige. Dock fick jag bara svar från fyra av dessa 

partier som finns representerade. 

Det kvantitativa data som samlats in kommer från Sundsvalls kommuns egen hemsida. Data 

som samlats in är informationen om representation, alltså representationen i de olika politiska 

organ där politiker finns delaktiga. Detta görs för att visa hur representationen ser ut i 

kommunen, vilket i sin tur ger läsaren en överskådlighet och blir som en förklarande data som 

kompletterar det kvalitativa data som samlats in.  

4.3 Dataanalys  

4.3.1 Kvalitativ dataanalys 

Efter intervjuerna har materialet analyserats. I min kvalitativa forskning blev det mycket 

material som skulle behandlas. Därför kommer började jag analysera materialet genom att 

sortera upp det som är väsentligt för studien med hjälp av mitt analysschema. Det inspelade 

materialet innehöll mycket oväsentliga delar. Därför fanns det ingen anledning att bearbeta 

detta. I kvalitativa studier är det inte mängden data som är det viktigaste utan variationen och 

innebörden (Ahrne och Svensson, 2011, s.196). Efter att materialet organiserats reduceras 

materialet, alla intervjucitat kommer inte att presenteras då allting inte kunde inkluderas i 
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forskningen (Ahrne och Svensson, 2011, s.202). Syftet med att reducera var att skapa en god 

representation som nämns i Ahrne & Svensson (2011) det skall återges på ett selektivt men 

ändå rättvisande sätt. Det sista steget i analysen blev att argumentera för materialet. Detta 

leder till att man skapar en självständighet i förhållande till auktoritet på området. Detta 

genom att knyta ihop sitt material till de tidigare teorier som finns (Ahrne och Svensson, 

2011, sid 205)  

4.3.2 Kvantitativ dataanalys 

Analys av materialet som är av den kvantitativa sorten, alltså det deskriptiva materialet som 

samlats in från Sundsvalls kommuns hemsida analyserades med hjälp av olika tabeller och 

diagram. Detta för att läsaren skulle få en lättförståelig bild av hur representationen ser ut i de 

olika delarna i Sundsvalls kommun. Detta gav alltså läsaren en bild som enkelt förklarar 

representationen i Sundsvalls kommun med siffror, vilket kompletterade det kvalitativa 

materialet på ett bra sätt.  

4.4 Reliabilitet och validitet 

4.4.1 Reliabilitet 

Eftersom det är en mixed-method studie som till största del består av kvalitativt material som 

genomförts, kan det bli svårt att uppnå en hög reliabilitet. Reliabiliteten handlar om hur 

tillförlitlig studien är, alltså om man får samma resultat om man gör denna studie en gång till 

(Björklund och Paulsson 2012, s.61). Eftersom intervjuer genomfördes med enskilda 

förtroendevalda kvinnliga politiker i Sundsvall, och kvantitativt material om Sundsvalls 

kommuns representation, blir det svårt att kunna få en likvärdig studie i en annan kommun då 

det kan finnas skillnader i miljön dessa arbetar i, men även i det kvantitativa materialet. 

Eftersom studien just fokuserar på Sundsvalls kommun finns det ingen större anledning till att 

se om detta resultat även skulle uppnås i en annan kommun. Dock kan jag anta att om 

undersökningen skulle göras om i Sundsvalls kommun kan samma resultat uppnås.  

4.4.2 Validitet 

Validitet kan vara svårt att uppnå, då det finns risk att man missar att ta med ett visst resultat 

på grund av slarv, t.ex. slarviga anteckningar eller trötthet vilket gör att man missar viktiga 

resultat (Esaiasson et al, 2012, sid 63). För att motverka detta har materialet som spelats in 

arbetas igenom två gånger för att på så sätt undvika att man missar att ta med viktiga resultat 

till studien.  Ett annat sätt för att stärka validiteten i studien var att precisera målgruppen av de 

personer som har intervjuats, på så sätt intervjuat de personer som studien berör. Och i denna 



 

15 
 

undersökning är detta att uppnått, då det handlar om de förtroendevalda kvinnliga politikerna i 

Sundsvalls kommun, och det är just dessa som har intervjuats i studien.  

4.5 Forskningsetik 

Eftersom min studie handlar om enskilda kvinnors upplevda roll i politiken ställde det höga 

krav på mig som gjort undersökningen. Det är många aspekter jag måste ta hänsyn till. Hur 

materialet sparas och lagras, men även hur en hög konfidentialitet för personerna som 

intervjuats var möjlig. Dessa delar kommer jag att presentera nu.  

Eftersom jag spelat in intervjuerna var jag tydlig med detta för intervjupersonerna och få 

deras godkännande på detta. Jag som gjort undersökningen måste alltid oberoende av situation 

se till att få tillstånd av rätt person för en inspelning (Yin, 2013, sid 173). 

Problemet efter en godkänd inspelning av intervjuerna var hur dessa skall lagras för att 

säkerställa att obehöriga inte har tillträde till mitt insamlade material. Då varje obefogat 

avslöjande av personers identitet eller platser är ett allvarligt hot mot mitt fältarbete och 

skyddandet av deltagarna (Yin, 2013, sid 174). Därför har jag efter intervjuerna transkriberat 

materialet och sparat filerna i en låst fil på min personliga dator där ingen annan kan äga 

tillträde. Detta för att säkerställa att mitt material inte kan användas av någon annan än mig.  

För att säkerställa och underlätta detta gjordes en checklista. Vilket innehöll, att uppfylla 

samtyckeskravet, definiera vad konfidentialitet innebär, använda min egen dator till allt 

material som samlats in, berätta för intervjupersonerna vad som sker med materialet de givit 

mig, om det uppstår något tvivel om riktigheten tar jag kontakt med handledaren och 

rådfrågar (Bell, 2006, s.64) 

4.6 Metodkritik  

En mixed-method metod är en variant där både kvalitativ och kvantitativ data samlas in. Bara 

för det, är det inte en massa fördelar, utan det finns även kritik mot denna typ av metod. Som 

jag nu skall upplysa om. 

En kritik mot denna typ av studie handlar om att det är en väldigt tidskrävande studie som 

skall genomföras. I kortare projekt har man inte utrymme för mer än ett fåtal intervjuer (Bell, 

2006, s.158), detta är ett problem då man blir begränsad i antalet respondenter, vilket i sin tur 

leder till att man inte får med lika många berättelser. Fler intervjuer hade kunnat stärka 

studien ytterligare. 
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Skulle det handla om ett större projekt hade mixed-methods kunnat vara bättre om man 

kombinerar den kvalitativa med den kvantitativa metoden med varandra, tänker man på detta 

hade man då kunnat kombinera min metod med semi-strukturerade intervjuer och deskriptivt 

material med enkätundersökningar. Detta hade då det hade bidragit med mer material i form 

av kvantitativa variabler som då hade kunnat leda till att man kunde generalisera mer än vad 

man kan med den kvalitativa metoden jag genomfört. På så sätt kunna komma fram till ett 

ännu bättre resultat. Detta då min metod begränsas till just de få intervjupersonerna som 

intervjuades. Detta resulterar i att jag endast kommer kunna dra slutsatsen efter de personer 

jag intervjuat, på just detta fält.  

Trots den anföra kritiken mot metoden, anser jag att detta är den som var bäst lämpad för min 

undersökning. Detta då metoden gav mig möjlighet att komma när objekten, vilket resulterade 

i att svaren jag fick fram är de kvinnliga förtroendevalda kommunpolitikernas upplevda 

vardag, men även en deskriptiv bild över hur representationen är fördelad i Sundsvalls 

kommun. Vilket gav mig det material som är mest relevant för att kunna svara på mina tre 

ställda frågeställningar.   

 

5 Empiri  

5.1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är den del som har störst makt inom den kommunalpolitiska arenan.  

Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun finns det 15 platser, och av dessa platser så 

kvinnorna en plats mer än männen, vilket utläses ur diagram 1. Här finns det alltså jämn 

könsfördelning av platserna. Dock är det en man som sitter som ordförande i 

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har även tre utskott vilka är finans- och 

näringslivsutskottet, infrastruktur- och serviceutskottet samt plan och utvecklingskottet. Dessa 

tre utskott representeras av ledamöterna i Kommunstyrelsen, därför är det samma antal 

kvinnliga och manliga ledamöter totalt sett. Av dessa tre utskott är det två män som innehar 

ordförande posten och den tredje posten innehas av en kvinna. Här kan vi alltså utläsa att av 

totalt femton platser, är det fyra ordförandeposter som innehas och män, och en post av en 

kvinna, även om antalet kvinnor är en mer totalt sett i Kommunstyrelsen.  
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Figur 1 Könsdelning i Kommunstyrelsen 

 

Källa: Sundsvalls kommun 

5.2 Kommunfullmäktige 
I kommunfullmäktige i Sundsvall finns det 81 platser för förtroendevalda politiker. 

Uppdelningen mellan dessa platser i kommunfullmäktige, finns presenterat i diagram 2, kan 

vi utläsa att det finns 39 kvinnor av dessa 81 platser, och resterande 42 platserna är fyllda av 

män. Skillnaden mellan manliga och kvinnliga förtroendevalda är då en något större 

representation av män. Jämför vi med Snittet var 2014 i hela Sverige, var snittet för kvinnlig 

representation i Sveriges kommunfullmäktige 43,7 % (SCB, 2014). Sundsvalls kommun 

ligger alltså något högre än snittet med 48 % av platserna i kommunfullmäktige innehas av 

kvinnor.  

Skillnaden mellan partierna och kvinnlig representation är relativt jämnt fördelat. Det är två 

partier som sticker ut lite, och det är Moderaterna och Sverige Demokraterna som har en 

högre andel män än kvinnor i sitt parti. Moderaterna har en representation av totalt sexton 

personer, där endast sex av dessa är kvinnor. Och Sverige demokraterna har totalt åtta 

personer i kommunfullmäktige där endast finns två kvinnor.  
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Figur 2 Könsdelning i kommunfullmäktige 

 

Källa: Sundsvalls kommun 

 

5.3 Nämnder 
Nämnderna i Sundsvalls kommun består av en ordförande, en vice ordföranden och 

ledamöter. Totalt finns det 93 platser i nämnderna, spridningen av ledamöter finns presenterat 

i diagram 3. Representationen i dessa nämnder innehar kvinnorna 43 platser av dessa 93. Och 

männen har 50 platser, alltså en större majoritet av platserna i nämnderna, likt i 

kommunfullmäktige.  

Något som sticker ut lite är skillnaden på platserna när det gäller mjuka och hårda frågor. De 

mjuka frågorna likt Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har en större 

representation av män, än kvinnor. Även om teorierna säger att det bör vara fler kvinnor i 

dessa frågor. Annars är spridningen relativt lika, när det gäller kön.  
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Figur 3 Fördelning av könstillhörighet i Sundsvalls nämnder 

 

Källa: Sundsvalls kommun 

Även om kvinnor är underrepresenterade i nämnderna, innehar de ändå sex ordförandeposter 

av de tio som finns i Sundsvalls kommun, vilket man kan utläsa i diagram 4S. Detta är även 

något som förvånar lite om man jämför med teoriavsnittet där det beskrivs som svårare för 

kvinnor att få maktpositioner i politiken, speciellt när kvinnorna även är underrepresenterade i 

kommunens nämnder och kommunfullmäktige.   
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Figur 4 Ordförande i nämnder fördelat på könstillhörighet 

 

Källa: Sundsvalls kommun 

5.4 Empiri från intervjuer  

 

Respondent 1 
Respondent 1 är gruppledare för kristdemokraterna i Sundsvall. Hon har varit politisk aktiv i 

nästan 20 år, under denna tid har hon även varit en representant i Riksdagen, varit med i 

partistyrelsen, men är nu tillbaka till lokalpolitiken igen i Sundsvall. Respondenten berättar att 

hon är delaktig i miljöfrågan, förvaltarskap men det var internationell solidaritet som gjorde 

hennes partival och partiingång. Hon har dock börjat övergå till ett nytt område, som handlar 

om digitalisering, vilket hon beskriver som viktigt och där många politiker har slappat efter.  

På frågan om respondenten känner sig som representant för kvinnor i Sundsvall, får jag svaret 

att respondenten i grund och botten är lärare, och att hon upplever många gånger och tänker 

att hon representerar hennes yrkeskår, istället för något kön. Och skulle det vara att hon 

representerar ett kön är det i så fall kvinnor som kombinerar yrkeslivet och familjen. Att vara 

hemmafru men ändå vill mycket med arbete eller politik är något som respondenten känner att 

hon representerar. Vill någon vara hemmafru är det inget hon ser som konstigt, utan det är 

bara att köra. Dock nämner respondenten en tid i Östeuropa när hon bad och jobbade med 

yngre kvinnor som ville engagera sig politiskt i ett land med större uppförsbacke för 

jämställdhet, då kände sig respondenten som en förebild och att hon representerade kvinnor. 

Detta genom att hon kom från ett land med demokrati och jämställdhet, och då förklarade hon 

att man fyller en roll som politisk aktiv, för att man är kvinna.  
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När det handlar om vilka frågor man är aktiv i beroende på kön, berättar respondenten att det 

handlar mer om erfarenhet och ens bakgrund, än att det är en renodlad kvinnlig fråga. Även 

om hon lyfter att hon själv känner att det finns en uppdelning mellan de mjuka och hårda 

frågorna, t.ex. infrastruktur och vård och omsorg. Det avspeglar sig i politiska engagemanget 

beskriver hon.  

Dock upplever hon en förändring av att det inte är i lika stor utsträckning idag, då det kommer 

många yngre killar som anser att vård och omsorg är jätteviktigt, och då berättar respondenten 

att hon känner glädje över detta. Detta då respondenten förklarar att det råder en struktur i 

politiken mellan manligt och kvinnligt, men att detta beror på att det finns 

kvinnodominerande respektive mansdominerade yrken.  

Representationen i Sundsvall förklarar respondenten att det är viktigt att det är en bra fördelad 

representation, detta inte bara genom könstillhörighet. Utan även annan representation som 

ålder och etnicitet. Nu använder man sig av varannan man och kvinna på vallistorna, vilket 

gör att man får en bra spridning i kommunfullmäktige. Men man måste även uppnå en 

mångfald av andra typer av representation än bara kön. Och där har politikerna ett stort och 

viktigt ansvar. 

När det handlar om positioner på högre nivå berättar respondenten om vallistorna, där det 

väldigt lätt hamnar en kvinna som andra namn, det är något hon uppmärksammat, att det är 

lätt för kvinnor att hamna högt upp, men aldrig högst upp. Andra hinder för kvinnor att lyckas 

i politiken handlar om hur man blir bemött som kvinna. Respondenten förklarar att man kan 

få kommentarer angående utseende, eller ett exempel där respondenten hade presenterat en 

kommunikationsstrategi där hon efter presentationen fick beröm för sin klänning, att fokus 

hamnade på henne som kvinna med snygga kläder, istället för vad som sas istället.  

Vidare diskuterar respondenten om att kvinnor har det svårare att vara förtroendegivande när 

de talar, och att kvinnor måste ha mer erfarenhet av frågan som diskuteras än vad männen 

behöver. Detta beskriver hon genom att kvinnor har svårare för humor, och att ha pondus som 

männen har lättare för. Och när kvinnor vill prata om något som räknas som hårda frågor, det 

vill säga manliga frågor, så döms kvinnor väldigt hårt för detta.  

 

Respondent 2  
Vår andra respondent är politisk sekreterare och representant i kommunfullmäktige för 

Centerpartiet i Sundsvall. Hon har varit delaktig i politiken sedan 2012. 
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Respondenten berättar att hon är väldigt engagerad i miljöfrågor och till viss del med 

stadsplaneringsfrågor, vilket hon säger går ihop ganska mycket med miljön när det gäller 

Sundsvall.  

När det gäller representationen i Sundsvalls kommun beskriver respondenten att det är väldigt 

jämnt fördelat när det gäller kvinnor och männen när det gäller representation. Och att 

nämnderna och dylikt har en bra fördelning med män och kvinnor som är representerade.  

När det gäller hennes egen representation, vilka hon själv anser sig representera är det inte 

något hon tänkt på, och att det skulle vara intressant att få veta. Hon förklarar dock att det inte 

handlar om könstillhörighet. Utan den hon känner att hon skulle representera handlar istället 

om värderingar och frågor, än vilken könstillhörighet man har. Respondenten fortsätter att 

förklara att istället för könstillhörighet, bör man istället tänka på utsatta grupper, så som 

invandrarkvinnor, då de har svårare att komma till tals i den politiska arenan. Så istället för att 

lägga vikt vid könstillhörigheten handlar det istället om att få en mångfald i representationen, 

då det finns grupper som inte är representerade. Så istället för könstillhörighet borde man 

fokusera på att få en större representation med mångfald.  

När det gäller de kvinnliga respektive de manliga frågorna, upplever inte respondenten någon 

sådan skillnad i kommunen. Att det skulle vara skillnad på vilka frågor som kvinnor 

respektive män väljer att vara delaktiga i.  

Även när det handlar om kvinnors möjlighet till högre positioner inom politiken ser inte 

respondenten heller något hinder för detta. Det beskrivs genom att det finns så pass många 

kvinnor som har en ordförande roll i Sundsvalls nämnder, därför upplever hon inte detta. Och 

istället för ett hinder, kan vår respondent tycka att man nästan kan ha en fördel som kvinna i 

politiken, detta genom frågan om kvotering, att kvotera in för att det skall se bra statistiskt. 

Dock är detta inget hon vill skall vara verklighet, att en kvinna skall bli kvoterad in för hon 

just är en kvinna. Utan det skall bara för de kunskaper som man besitter. Vår respondent har 

inte heller på något sätt upplevt att man inte lyssnat på henne eller haft möjlighet att göra sin 

röst hörd bara för hon är kvinna. Utan det beskrivs som att det är högt i tak i nämnderna för 

det man velat ha sagt, och är öppen för alla synvinklar.  

Istället flyttar hon fokus på att de som har det svåraste att få komma till tals är de yngre och 

folk med annan bakgrund som hon tycker har det svårare att få komma till tals. Då man 

kanske kommer från en bakgrund som är mer socialt utsatta, och inte har för vana att ta för sig 

lika mycket. Och när det gäller de yngre, anser hon att det är svårare för de yngre tjejerna att 
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göra sig hörd, än om man jämför med yngre pojkarna. Där hon spekulerar i att tjejerna när de 

kommer upp i en ålder på 30år kan börja vara med på samma villkor.  

 

Respondent 3 
Vår tredje respondent är representant i kommunfullmäktige, och ersätter i kommunstyrelsen 

för miljöpartiet. Hon har varit aktiv i politiken sedan 2013. 

Frågor som vår respondent är intresserad av är miljöfrågor, och speciellt social hållbarhet, där 

det handlar till exempel om jämställdhet, och hur vi kan bygga ett bra samhälle där man kan 

få alla att blomma ut. Utöver detta så berättar vår respondent att hon arbetar i ett tekniskt 

företag där de arbetar med samhällsplanering, byggnormer, vägdragningar osv. Därför är det 

frågor hon är delaktig i, mycket på grund av att hon har bättre kunskap inom detta än vad 

många av de andra politikerna. Därför blir det naturligt att hon arbetar med dessa frågor också 

berättar hon.  

Med uppdelningen mellan de mjuka kvinnofrågorna och de hårda manliga frågorna är något 

som existerar, dock inte på grund av könstillhörighet i sig, utan vad man har sin kunskap 

inom. Fler män arbetar inom industri och kvinnor med vård och omsorg. Därför blir det även 

naturligt att de ser ut så i politiken också berättar hon. Man vågar alltså prata inom det ämne 

där man besitter mest kunskap. Vidare berättar respondenten att det ändå är lite konstigt, då de 

sitter tjänstemän som innehar denna kunskap, och att politikerna inte behöver den 

spetskompetensen inom området för att kunna vara delaktig i den.  

När respondenten berättar vilka hon känner hon representerar som förtroendevald, tänker hon 

inte på att hon representerar människorna i Sundsvalls stad. Men om hon representerar något 

är det i så fall dem väljare som har står för samma värderingar som hon har, men inget om 

könstillhörighet eller dylikt.  

Som representation i helhet ser hon det som att det är något mycket större än att bara fokusera 

på vilket kön individerna har när det gäller representation. Det är istället en större mångfald 

av hudfärg, utländskbakgrund, kultur osv. Detta för att få en representation över hela 

populationen. Hennes drömscenario är dock att man inte skulle behöva bry sig alls om vilka 

de är som sitter och representerar. Oavsett om det är 100% kvinnor som är representanter, 

skall det inte ha någon påverkan. Då man inte skall tänka att det är kvinnor, utan egna 

individer. 
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När respondenten berättar om maktpositioner inom politiken i Sundsvall beskriver hon att det 

är väldigt jämnt fördelat när det gäller könstillhörighet i nämnderna. Men med ett undantag, 

det är bolagsstyrelserna i de kommunala bolagen, där Sundsvalls hamn, Sundsvalls Energi, 

MittSverige Vatten, stadsbacken ingår. Detta är bolag som omsätter och har hand om mycket 

pengar. Och dessa positioner är det nästan uteslutande männen som har. Respondenten 

beskriver det även som poster som gärna männen vill ha, eftersom det är ”tunga” poster med 

mycket inflytande. Där tror vår respondent att kvinnor kunde göra stor nytta för att få en 

bättre representation.  

När respondenten fortsätter och pratar om hinder för kvinnor inom politiken, beskriver hon 

det som att det finns ojämlikheter. Oavsett hur många kvinnor som finns representerade finns 

det ändå ett hinder att man inte lyssnar lika mycket på kvinnorna. Respondenten beskriver det 

genom att om hon som politiker skulle vara på en av förvaltningarna och ställa frågor eller 

ifrågasätta något genom samtal med förvaltningschefen, så tror hon att man behöver pondus, 

och djup röst, detta för att få respekt vilket leder till att personerna lyssnar på en. Och detta 

upplever hon som ett problem, då det är männen som innehar dessa egenskaper. Hon fortsätter 

att prata om detta på det sätt att det inte är lika enkelt att ”vifta” bort en man som det är med 

en kvinna. Därför upplever vår respondent detta som ett stort problem med kvinnors 

inflytande. Respondenten fortsätter också att beskriva en nämnd där det är kvinna som är 

ordförande inom räddningstjänsten. Där beskriver respondenten som att det är många män 

som är ledamöter som ger ett säkrare intryck, och därför får mer makt, och som cheferna på 

räddningstjänsten hellre vänder sig till än den kvinnliga ordföranden. Respondenten avslutar 

med att man har större krav på sig själv att verkligen veta vad man pratar om, och inte säga 

för mycket eller säga något som kan bli pinsamt eller verkar korkat, kan jag tänka mig. Man 

känner att man måste vara påläst för att säga någonting, som kvinna.  

Respondent 4 
Vår fjärde respondent vill vara anonym och vill inte heller att det skall framgå vilket parti hon 

representerar. Vi använder därför ett figurerat namn till denna person, Saga.  

Saga har varit aktiv inom politiken i 6-10 år och är med i kommunfullmäktige. Respondenten 

är väldigt intresserad i frågor som handlar om jämställdhet och vård och omsorg. Det är frågor 

hon ser som viktig ur hennes perspektiv. Respondenten säger dock att det inte beror på hennes 

könstillhörighet att hon anser att dessa frågor är viktiga, utan det handlar istället om hennes 

bakgrund och uppväxt som gör att hon finner detta intressant och viktigt. Vår respondent 
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arbetar även inom dessa frågor privat och kan även det vara en förklaring till att hon är 

intresserad av dessa frågor.  

Vidare beskriver respondenten att hon ser en uppdelning mellan vilka frågor man är delaktig i 

efter kön. Kvinnorna är i en större grad intresserad av de mjuka frågorna som hon beskriver 

som vård och omsorg, jämställdhet och utbildning. Och männen har ett större intresse för de 

hårda frågorna som hon beskriver som bygg och ekonomi. Hon säger dock att det är en bra 

spridning i nämnderna när det gäller könstillhörighet, oavsett vilken nämnde det är, vilket 

respondenten tycker är bra.  

När Saga berättar om sin roll som förtroendevald politiker och vilka hon representerar, 

beskriver hon det som att det är frågorna och värderingar som är av störst vikt. Och inte vilket 

kön man har. Annars tänker inte respondenten på att hon representerar medborgarna i 

Sundsvalls kommun som förtroendevald. När det gäller representationen i helhet anser hon att 

det är en bra spridning mellan könen i Sundsvalls kommun. Men anser att de behöver lägga 

ner mer arbete på att få en ännu bättre representation, och detta inte genom könstillhörighet. 

Utan skall istället handla om att få in personer från olika bakgrunder, kulturer och sexuell 

läggning. Detta tycker respondenten är viktigare än att bara ha en fördelning på 50/50 när det 

gäller könen. 

När vår respondent berättar vidare om maktpositioner och hinder för kvinnor inom politiken, 

beskriver hon det som att det existerar och är svårare för kvinnor att få ett reellt inflytande. 

Hon anser dock att spridningen med maktpositioner i Sundsvalls kommun är bra. Men att det 

ändå kan tendera att kvinnorna inte kan få komma till tals lika lätt och vara lika 

förtroendegivande som männen. Hindret är att det just är kvinnor, detta genom att många av 

männen inom politiken inte ser kvinnan som en politiker, utan som just en kvinna. Detta 

beskriver respondenten som det stora problemet. Hennes önskan är att man skall ses som en 

politiker och att man skall få ”spela” på samma villkor som övriga politiker, och inte ses som 

en kvinnlig politiker.  

Respondenten beskriver detta problem att kvinnorna ses som kvinnor och inte politiker, 

genom att det finns antagande om att kvinnor skall vara lite mer försiktiga, och inte ta för sig 

lika mycket som männen. Då det är en manlig bransch, och att hon ibland kan känna sig som 

att hon inte är lika mycket värd som de manliga politikerna, utan istället är där hon är för att 

det skall se bra ut när man tittar på statistiken på kvinnliga och manliga politiker i politiken. 

Vilket respondenten tycker är väldigt tråkigt.  



 

26 
 

 

6 Analys  
Här kommer analysen att genomföras med hjälp av min analysmodell som tagits fram för att 

besvara de tre frågeställningar som är grunden för denna studie. Detta kommer att ske genom 

att använda de presenterade teorierna och den tidigare forskningen på det insamlade 

materialet. Första analysen kommer handla om de kvinnornas representativa roll, och sedan 

följas av den beskrivande frågan som lyfter fram hur fördelningen av platser i de olika 

utskotten i Sundsvall ser ut. Och sist hur de förtroendevalda kvinnornas inflytande är.  

6.1 Kvinnlig representation 
De intervjuade förtroendevalda kvinnorna är eniga om att det är viktigt med en representation 

som speglar folket. När de själva svarar vilka de representerar är det inte väljarna av samma 

kön, utan deras representativa roll handlar istället om folk som delar de värderingar och frågor 

som de förtroendevalda kvinnorna själva är delaktiga i. Enligt intervjuerna handlar det alltså 

inte om könstillhörighet när det gäller representationen.  Detta resonemang behandlar Phillips 

(2000) i idéernas politik som menar på att det inte är någon skillnad om vem som 

representerar, då det speglar åsikterna, vilket kan komma från en representant oavsett kön, 

ålder, socioekonomiska faktorer. De förtroendevalda kvinnorna könstillhörighet behöver 

alltså inte spegla väljarnas könstillhörighet, utan det handlar istället om värderingar och 

frågor, som är gemensamma med väljarna.  Detta är något som Mansbridge också diskuterar i 

den deskriptiva representationen. Mansbridge (1999) beskriver löpande i texten vikten av att 

den som representerar borde se ut och leva på det sätt som gruppen hen representerar, men det 

som är av störst vikt är att representanten och de som representeras har samma erfarenheter 

och perspektiv. Detta visar på att den kvinnliga representationen möjligvits inte bara kommer 

att representeras av kvinnor, utan även av andra individer, så länge de har samma erfarenheter 

och perspektiv.  

Respondenterna betonar dock vikten av att det finns en bra kvinnlig representation inom 

politiken ändå. Men även att man lyfter problemet med att det inte bara handlar om män och 

kvinnor när man mäter hur representationen ser ut. En viktig utgångspunkt för en bra 

representation beskriver de genom att man skall ta hänsyn till andra faktorer än kön. Alltså 

kultur, bakgrund och sexuell läggning. Detta beskriver dem genom att ha en representation 

som speglar hela befolkningen. Även om Phillips synsätt som är beskrivet i början av 

analysen handlar om att det inte spelar roll vem som representerar skapar det problem om det 
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inte finns folk från olika bakgrunder, använder man sig av detta blir det dock svårt att få en 

representation som representera kön och etnicitet, man kan alltså inte uppnå den jämställdhet 

som är önskvärd, för inte kan en församling som är helvit, säga att de representerar folket, när 

folket är så mycket mer etniskt olika? (Phillips, 2000). Även om de förtroendevalda kvinnorna 

säger att de inte representera sitt egna kön, förstår vi ändå vikten av att ha en bra kvinnlig 

representation, även om de påstår att de representera värderingar och specifika frågor. En 

representation av endast en grupp är inte en bra representation.  

 

6.2 Representationen i de olika positionerna i Sundsvalls kommun.  
Representationen i Sundsvalls kommun är någorlunda jämställd när vi tittar på statistiken som 

finns presenterad i empirin.  Kommunstyrelsen som är den gren av politiken med mest makt, 

är det totalt 15 platser för ledamöter. Och av dessa 15 platser är det en representation, när vi 

tittar på könstillhörighet, 8 kvinnor och 7 män. Något som är intressant är att även om det 

finns en kvinna mer totalt sett, är det männen som har tre av fyra ordförandeposter i 

kommunstyrelsen. Detta problem med att kvinnor inte har samma villkor att inneha samma 

inflytande som männen, stärks med Gustafsson (2008 s.172) När det gäller maktpositionerna i 

politiken beskrivs detta genom att män främst lyssnar på andra män inom kommunalpolitiken, 

att män har mer makt i samhället och samtidigt att männen har det betydligt lättare att inneha 

politiskt inflytande (Gustafsson, 2008 s.172). Vi kan alltså se att kvinnorna har det svårare att 

få maktpositioner även om det finns lika många representerade av olika kön, till och med en 

kvinna mer.  

Går vi vidare och tittar på kommunfullmäktige som är nästa position, där alla de förtroende 

valda representanterna hamnar. I Sundsvalls kommun finns det totalt 81 platser. Från 

materialet kan vi se att av dessa 81 platser innehar kvinnorna 39 av dessa platser, och männen 

de resterande 42 platserna. Detta ger Sundsvall en kvinnlig representation i 

kommunfullmäktige på 48 %. Snittet i Sveriges kommunfullmäktige ligger på 43,7 % (SCB, 

2014), Sundsvalls har alltså en bättre kvinnlig representation i kommunfullmäktige än snittet i 

Sveriges kommunfullmäktige. Vi går därför vidare med analysen och tittar på hur det är 

fördelat i nämnderna och vilka som är ledamöter i nämnderna, samt vilka som har 

ordförandeposterna.  

Nämnderna i Sundvalls kommun har totalt 93 platser. Representationen i dessa nämner när vi 

tittar på könstillhörighet har kvinnorna 43 av dessa 93 platser, och de resterande 50 platserna 
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innehas av män. De har likväl som i kommunfullmäktige även här i nämnderna en något 

högre representation. De intressanta här är att även om männen har en större representation än 

kvinnorna. Innehar ändå kvinnorna sex ordförandeposter av de 10 som finns i Sundsvalls 

kommuns nämnder. När vi jämförde kommunstyrelsen kunde vi se att männen hade fler 

ordförandeposter än vad kvinnorna hade, även om kvinnorna var representerade i lägre grad i 

kommunstyrelsen. Och här är det tvärtom, männen har en högre representation, men 

kvinnorna har ändå fler ordförandeposter.  Den tidigare forskningen säger att partier väljer att 

kvinnlig representation för att vinna legitimitet, som Wide (2006) beskriver partiers karaktär 

av att vara rationell och nyttomaximerande är det alltså ett skäl till en ökad 

kvinnorepresentation då man attraherar en större publik. Alltså att det finns kvinnor på dessa 

ordförandeposter för att locka till sig väljare. Med tanke på att kvinnorna hade färre 

ordförandeposter i kommunstyrelsen som har störst makt inom den kommunalpolitiska arena. 

Men i nämnderna vill man bara vinna legitimitet?  

 

6.3 Horisontell och vertikal könsdelning 
När vi analyserat kvinnlig representation genom intervjuerna men även det kvantitativa 

materialet som presenterats. Är det nu dags att se om kvinnorna som finns representerade har 

inflytande i politiken. 

Resultatet från våra respondenter när det handlar om vilka frågor de är aktiva i, och om det 

finns en uppdelning mellan könen när det gäller vilka frågor man är delaktig i. Får vi liknande 

svar från tre av de fyra respondenterna. Respondent två upplever inte någon skillnad på vilka 

frågor man är delaktig efter könstillhörighet. De resterande tre respondenterna säger sig dock 

uppleva att det finns en horisontell könsdelning. Att det finns typiska kvinnliga frågor och 

manliga frågor. De påpekar dock att det inte handlar om vilket kön man har. Utan istället sin 

bakgrund och värderingar som är den stora faktorn till denna uppdelning. Gustafsson (2008, 

s.134) beskriver det som att könstillhörighet har en större betydelse än blocktillhörigheten när 

det gäller de typiska mjuka kvinnofrågorna och hårda mansfrågorna. Problemet med denna 

horisontella könsdelning leder till att olika frågor lyfts inom politiken där vissa frågor 

kategoriseras som mer viktiga än andra. Gustafsson (2008, s.118-131). Även om våra 

respondenter påstår att det inte handlar om könet, säger de ju ändå att det finns en uppdelning 

mellan könen när det gäller vilka frågor man är delaktig i.  
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Kollar vi på figur 3 från empirin, kan vi se en stor spridning mellan nämnderna, det finns 

ingen nämnd som har en stor majoritet av platserna i något typiskt kvinnligt. Utan spridningen 

i nämnderna är relativt jämn. Detta kan ju dock bero på att man inte själv väljer vilken nämnd 

man skall sitta i. Utan detta är något som personerna i kommunfullmäktige blir tilldelade. 

Därför kan förtroendevalda ändå vara mer aktiva i vissa frågor, än det som speglas i denna 

figur.  

Den tidigare forskningen från Wängerud (1998) diskuterar skillnaden mellan kvinnor och män 

i politiken, alltså könstillhörighetens betydelse för inriktning som väljs inom det politiska 

området. Det som Wängerud (1998) vill svara på är om könstillhörigheten kan ha betydelse 

för innehållet i den politiska processen. Med den tidigare forskningen kan vi se att det finns en 

skillnad enligt våra respondenter på denna fråga. Även om de påstår att det inte är just könet, 

finns det ändå en bild av att kvinnorna och männen är delaktiga i olika frågor. Därför kan vi 

påstå att det finns en horisontellskillnad mellan män och kvinnor i politiken i Sundsvalls 

kommun.  

Hur ser maktpositionerna ut i Sundsvalls kommun då? Jag börjar med att titta på figur 1 i 

empirin, där kan vi se att det finns 4 ordförandeposter i kommunstyrelsen, och tre av dessa 

fyra innehas av män. Samtidigt som det finns tio ordförandeposterna i nämnderna, innehar 

kvinnorna sex av dessa tio platser. Kollar man endast på statistiken kan vi utläsa att det är 

totalt 7 ordförande från kvinnorna och 7 ordförande för männen i Sundsvalls kommun utskott. 

De har alltså en maktfördelning på 50%. Även om Wide (2006) beskriver att politiken är en 

arena för männen sticker Sundsvalls kommun ut och har en fördelning på ordförandeposter 

som är helt jämställd. Även Folke och Rickne (2015, s.12) diskuterar att det är svårare för 

kvinnor att inneha dessa maktpositioner, eftersom de har en lägre sannolikhet att bli tilldelade 

dessa maktpositioner även om de har kvalifikationer som är likvärdiga med männens, och att 

det råder en vertikal delning. Finns det alltså en perfekt representation mellan könen. 

Även om det råder en bra fördelning mellan maktpositionerna i Sundsvalls kommun, berättar 

våra respondenter att inflytandet inte är som det borde vara.  Tre av de fyra respondenterna 

berättar att det är svårare som kvinna att få inflytande i politiken. Även om de innehar en 

ordförandepost har kvinnorna det svårare att få ett reellt inflytande. Detta beskriver tre av 

respondenterna genom att det är svårare att föra sin talan. Man lyssnar alltså inte i samma 

utsträckning på kvinnorna, som man gör när männen talar. Detta styrks även med teorin 

angående vertikal könsdelning, där maktpositionerna i politiken beskrivs som att männen 

främst lyssnar på andra män inom kommunalpolitiken, att män har mer makt i samhället och 
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samtidigt att männen har det betydligt lättare att inneha politiskt inflytande (Gustafsson, 2008 

s.172). Respondenterna berättar att det handlar om att kvinnorna inte har samma pondus och 

förtroende att kunna föra sin tala på samma sätt. Även om respondenterna upplever att de får 

prata och att det är högt i tak, beskriver dem det ändå genom att de inte har samma inflytande 

som männen.  

Respondent två som beskriver ur sitt synsätt att det inte råder någon skillnad på möjlighet till 

inflytande på samma villkor, avslutar dock intervjun med att säga att yngre har det svårare att 

föra sin talan, speciellt kvinnorna. Men det intressanta som respondent två säger är att när 

kvinnor är runt 30år, kan de ha samma inflytande och villkor som männen.  

Med denna analys gjord på inflytande kan vi se tendenser till att det råder en vertikal 

könsdelning i Sundsvalls kommun. Även om kvinnor har ordförandeposter, får de ändå inte 

lika stort inflytande som männen har i Sundsvalls kommun.  

7 Sammanfattande analys och slutsats  
Syftet med denna undersökning var att undersöka hur den kvinnliga representationen ser ut i 

Sundsvalls kommun och de kvinnliga förtroendevalda kvinnornas inflytande. För att besvara 

detta syfte använde jag tre frågeställningar, Förtroendevalda kvinnors representativa roll i 

Sundsvall, Förtroendevalda kvinnors inflytande i kommunpolitiken i Sundsvall, och 

representationen i de olika positionerna i Sundsvalls kommun.  

Förtroendevalda kvinnors representativa roll i Sundsvall kan sammanfattas som att det finns 

en uppdelning mellan könen utifrån vilka frågor man är delaktig i, analysen av 

respondenternas svar ka vi förstå att det dock inte är genom att de är kvinnor, det handlar 

snarare om sin bakgrund, än att det just är kvinnligt. De beskriver även sig själva som 

representanter för väljare utifrån deras värderingar och inte som en representant beroende på 

deras könstillhörighet som kvinna.  

Andra frågeställningen handlade om hur representationen ser ut bland de platser som finns 

tillgängliga för de förtroende valda politikerna i Sundsvalls kommun. Vi kan utläsa att det 

finns en någorlunda bra spridning i Kommunfullmäktige när det gäller män och kvinnor. I 

Kommunfullmäktige har kvinnorna en representation som är lite högre än snittet i Sverige. 

Ordförandeposter har en 50/50 fördelning när det gäller kön, vilket är väldigt bra.  

Det mest intressanta var ändå frågan om inflytande, då kvinnorna som jag analyserat har en 

hög representation i dels nämnderna och kommunfullmäktige men även en 50/50 fördelning 
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på ordförandeposterna, men ändå är deras inflytande mer begränsat än männens. Vi kan därför 

anta att den kvinnliga representationen statistiskt sätt är bra, men det leder inte till att 

kvinnorna är lika delaktiga i politiken i Sundsvalls kommun. Då männen är de som styr i en 

större utsträckning.   

 

7.1 Egna reflektioner  
I media och samtal handlar allting om just kvinnor och män i politiken. Alla strävar alltid efter 

att det skall vara jämställt och inte finnas en överrepresentation av något kön. Efter jag gjort 

denna studie har jag insett att det är mer komplext än just kvinnor och män. Bara för det finns 

en bra representation av båda könen i politiken, betyder det inte att man har uppnått en 

optimal representation. Då vi kan se att man kan representera person av annat kön än ens eget. 

Då det istället handlar om värderingar och vilka frågor personen som är representant lägger 

fokus på. Alltså spelar det egentligen ingen större roll att det är 50/50 mellan könen, då det 

verkar vara mer komplext än så. Därför hade det varit intressant att göra en studie som belyser 

detta mer än vad denna studie har kunnat göra. Även när det gäller inflytande för kvinnor i 

politiken är detta även ett område jag blev intresserad av under tiden jag skrev uppsatsen. 

Kvinnorna verkar inte ha samma inflytande som männen i politiken, även om de har 

ordförandeposter och dylikt. Därför är detta även ett område jag skulle vilja gå djupare in på 

än vad jag lyckats med i denna studie, då det är ett problem som behöver lösas, för att kunna 

få en bra representation, inte bara i teorin, men även i praktiken.  
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9 Bilaga: 
Intervjuguide  

”Representativa rollen: 

Vem är du, och vilka uppgifter inom politiken har du? Hur länge har du varit aktiv inom 

politiken? 

Upplever du att det finns en indelning vertikalt inom politiken? Alltså att kvinnor arbetar med 

vissa frågor, och männen med andra? 

Vilka frågor anser du är viktiga för dig? Är detta ur ett kvinnligt perspektiv?  

Vilka känner du att du representerar i ditt uppdrag som förtroende vald? Är du en representant 

för kvinnor? Eller är det värderingar du representerar?  

Tror du röstarna ser dig som en representant för ditt kön, eller gemensamma värderingar?  

Är en kvinnlig representation viktigt för kommunen och politiken?  

Kvinnligt inflytande i politiken: 

Känner du att det råder en horisontell indelning av kvinnor inom politiken? Alltså att kvinnor 

har högre eller lägre positioner inom politiken kontra männen? 

Som kvinna i politiken, tror du att det finns något hinder för kvinnor att klättra och få 

maktpositioner inom politiken? Har män det lättare att göra en karriär inom politiken? 

Under din egen tid som politiker, har du någon gång upplevt att du har blivit utsatt för du är 

kvinna? T.ex. att du inte fått komma till tals, eller vara delaktig.  Vilka situationer har då detta 

varit i? ” 

 


