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Abstract  

The municipalities are important actors in the struggle to achieve gender equality. The main purpose 

of this study is to compare two municipalities, one with a higher representation of women and one 

with a lower representation in the political assemblies. We want to determine if there´s a difference in 

the way that the municipalities approach and define their gender equality work. To answer these 

questions we have divided our study into three different analyses. Based on previous research, our 

hypothesis is that in the municipality with a higher degree of women's representation, gender equality 

will be mentioned more often in political meetings (analysis one). We also assume that this 

municipality will have a more norm-critical approach in it´s gender equality plan (analysis two) and 

that the result will be reflected in the municipality's annual report (analysis three). The method of this 

study is a comparative analysis based on the most similar system design. The municipalities studied 

are Gällivare, which has a high representation of women and Arboga that has a low representation of 

women in the political assemblies. The overall findings of the first two analyses indicate that women´s 

representation doesn’t have a positive impact on how often gender equality is adressed and that 

women´s representation doesn´t lead to a more norm-critical approach in the gender equality plan. The 

results of the third analysis doesn´t reflect the result of the first two. On the contrary it indicates that 

the representation of women actually can have an effect on the municipality's gender equality focus. 

When all three of the analyses are taken into account we find that neither of the municipalities 

prioritize gender equality work.  
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1. INLEDNING 

Den ojämställdhet som råder är ett allvarligt samhällsproblem och kommuner är centrala 

aktörer i kampen för ett jämställt samhälle. När Sveriges kommuner och landsting tog fram en 

kunskapsöversikt om jämställdhetsarbete så konstaterade de att en framgångsfaktor i arbetet 

är att politiker efterfrågar arbete för ökad jämställdhet (Sveriges kommuner och Landsting 

(SKL) 2008, s. 8). För att uppnå jämställdhet så har regeringen satt upp delmål. Det första av 

målen är att det ska finnas en jämn fördelning av makt och inflytande (Regeringskansliet 

2014). För att kunna påverka innehållet i beslut så är deltagande i beslutsfattandet en 

förutsättning. Inflytande över dagordningen krävs också för att kvinnor ska ha lika stor del av 

den reella makten som män har (Regeringskansliet 2018).  

Sverige rankades högst när European Institute for Gender Equality, EIGE, rankade 

jämställdheten i EU (Regeringskansliet 2017). Jämställdhet handlar, enligt regeringen, om 

jämlikhet mellan kvinnor och män. De ska ha samma makt och möjlighet att forma samhället 

och sina egna liv (Regeringskansliet 2014). Begreppet jämställdhet introducerades i början på 

70-talet i samband med könsdiskrimineringslagen och är ett politiskt begrepp som lyfter fram 

könsaspekten ur jämlikhetsbegreppet (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag 2011, s. 198). 

Innan dess användes begrepp som jämlikhet och likställighet. Den bristande jämlikheten var 

en fråga som på 60- och 70-talet ansågs vara en kvinnofråga men med begreppet jämställdhet 

ville politiken framhäva att relationen mellan könen är en fråga för såväl	kvinnor som män 

(Nilsson 2008, s. 13). Trots att jämställdhet är en fråga som omfattar både kvinnor och män så 

är en av slutsatserna i utredningen om Män och jämställdhet (2014, s. 49) att det är kvinnor 

som i huvudsak har drivit frågan om jämställdhet som samhällsfråga. Få män har engagerat 

sig i frågan om jämställdhet och många har varit passiva.  

Den välkända teorin om närvarons politik har etablerats av den brittiska statsvetaren Philips 

(1995). Hon menar att en grund för närvarons politik handlar om att demokrati inte bara är en 

regering för folket, utan en regering av folket och att politiskt jämställdhet knappast uppnås 

när vissa grupper har så mycket mer inflytande än andra grupper (Philips 1995, s. 28-31). 

Huvudargumentet för närvarons politik är att representationen ska fördelas med hänsyn till de 

rådande strukturerna som finns i samhället, där vissa grupper har mer makt än andra och att 

vissa grupper historiskt sett varit exkluderade från de politiska församlingarnas (Philips 1995, 

s. 31). Grundantagandet är att ju fler kvinnor det finns representerade i de politiska 
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församlingarna, desto bättre tillvaratas och företräds kvinnors intressen och erfarenheter 

(Philips 1995, s. 66, Wängnerud 1999, s. 20). 

Bergqvist, Adman & Jungar (2008) presenterar olika argument till varför representation är 

viktigt. Det första är procedurargumentet, som menar att demokrati inte är förverkligat om 

jämställdhet inte råder i procedurerna. Det andra är resursargumentet, där tanken är att 

jämställdhet gynnar alla och leder till bättre beslut samt att könen kompletterar varandra och 

bidrar med olika resurser. Detta kopplas ibland samman med biologiskt kön, två oföränderliga 

identiteter. Det tredje är intresseargumentet som menar att kvinnor och män har olika 

intressen och därför är en jämställd representation viktig. Det har förts kritik till detta 

argument, då det anses bygga på en felaktig uppfattning att det finns intressen som alla 

kvinnor delar och har gemensamt. Feministiska teoretiker som talar för intresseargumentet 

menar inte att det finns objektiva kvinnointressen, utan att män och kvinnor kan ha 

gemensamma intressen men också att det inom grupperna kan finnas intressen som går isär 

(Bergqvist, Adman & Jungar 2008, ss. 21-27).  

Kritiker hävdar att män ändå kan företräda kvinnor och att en jämställd representation inte 

behöver råda för att kvinnors intressen ska tillgodoses (Bergqvist, Adman & Jungar 2008, ss. 

23-24). Trots att män kan företräda kvinnor är det dock inte säkert att de gör det. Exempelvis 

visar Wängnerud (1998, ss. 172-173) i en undersökning som gjordes 1994 om 

riksdagsledamöters främsta intresseområden att det är ovanligt att manliga ledamöter lyfter 

fram jämställdhetspolitiska aspekter på den politiska agendan. Endast 1 procent av de manliga 

ledamöterna hade jämställdhet som intresseområde medan motsvarande siffra var 12 procent 

hos de kvinnliga ledamöterna. Wängnerud (1998) understryker att; 

”Det är inte någon överdriven tolkning att säga att här är betydelsen 

av könstillhörigheten så gott som 100 procent, man kan på allvar 

fråga sig om jämställdhet över huvud taget skulle ha funnits med på 

den politiska agendan om det inte vore för de kvinnliga politikerna.” 

(Wängnerud 1998, ss. 172-173). 

Debatten om kvinnors intressen och kvinnorepresentation grundar sig också i 

könsmaktsordningen där kvinnor är underordnade män och hur den underordningen skulle 

kunna brytas. Den är även grundad i en skepsis mot att manliga politiker ska lyckas bryta den 

ojämlikhet som råder mellan könen. Därför riktas fokusen till de kvinnliga politikerna. Det 
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finns i litteraturen en tilltro till vad som kan åstadkommas med fler kvinnliga politiker som 

representerar de kvinnliga medborgarna (Wängnerud 1998, ss. 117-118). Bergqvist (2001, ss. 

40-42) lyfter att den ökade kvinnorepresentationen haft stor betydelse för jämställdhetens 

centrala plats i Sverige och i relation till EU, samt att kvinnliga politiker varit pådrivande när 

det gäller förändringar i lagstiftning om sexuellt våld och prostitution. 

Detta verkar som utgångspunkt i vår studie. Går det att urskilja skillnader i 

jämställdhetspolitiken beroende på om en kommun har fler män eller kvinnor i sina politiska 

församlingar? Går det som Wängnerud (1998, ss. 172-173) visar i sin studie om män och 

kvinnors prioriterade intressen att se i kommunerna idag eller är det en föreställning som vi 

ålägger kvinnliga politiker? Går det att prata om att kvinnor har gemensamma intressen som 

gör att de prioriterar jämställdhet mer än män? Kommuner har en viktig roll för 

jämställdheten i samhället både som leverantörer av välfärd till medborgare, som arbetsgivare 

och på den politiska arenan (SKL 2018). Genom att studera kommuner möjliggörs en 

komparation på kvinnliga och manliga politiker och jämställdheten i Sverige.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Vi ämnar att studera två kommuner med hög respektive låg representation av kvinnor i de 

politiska organen. Vi kommer dels att studera den allmänpolitiska agendan i för att undersöka 

om graden av könsrepresentation i kommunens beslutande organ har en påverkan på hur 

jämställdheten prioriteras i det politiska rummet. Går det att hitta skillnader avseende hur ofta 

jämställdhetsbegrepp förekommer i de politiska sammanträdena? 

För att studera hur jämställdhet definieras och problematiseras i kommunen så ämnar vi också 

att analysera spetsen av kommunens jämställdhetspolitik, i form av kommunernas 

jämställdhetsplaner. Har politisk representativitet, alltså andel kvinnor i kommunfullmäktige 

och kommunstyrelsen, betydelse för det jämställdhetsperspektiv som framträder där? 

Slutligen ämnar vi undersöka om kommunernas årsredovisningar återspeglar den bild som 

jämställdhetsplanerna målar upp, då årsredovisningen berättar vad kommunen arbetat med 

under året. Den redovisar kommunens mål och graden av måluppfyllelse och är en översikt 

över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet.  

Vi tar vår utgångspunkt både i den komplexa roll som kvinnliga politiker förväntas spela samt 

i antagandet att mannen är norm, där kvinnor som grupp är underordnade männen som grupp. 

Då kvinnor anses inte gynnas av den rådande könsmaktsordningen så pekas de ut som 
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gruppen med störst intresse att bryta den. Vår hypotes är därför att kommunen med högre 

grad av kvinnorepresentation kommer att lyfta jämställdhet oftare i politiska sammanträden. 

Vi antar också att den kommunen kommer att ha ett mer normkritiskt förhållningssätt i sin 

jämställdhetsplan, samt att det kommer att återspeglas i kommunens årsredovisning.  

1. Finns det en skillnad i hur frekvent jämställdhetsord förekommer i de politiska 

sammanträdena, mellan en kommun med hög respektive låg kvinnorepresentation? 

o Finns det en skillnad i vilket sammanhang som jämställdhetsorden 

förekommer? 

2. Hur definieras jämställdhet i kommunens jämställdhetsplaner och vilka skillnader går 

det att utläsa mellan kommunerna? 

3. Återspeglar kommunernas årsredovisning hur de definierar jämställdhet i sina planer 

och hur prioriterad frågan är i de politiska sammanträdena? Går det att se en koppling? 

1.2 Avgränsningar  

Enligt Olsson och Hysing (2012) så kommer många politiska idéer upp underifrån från 

tjänstepersoner. De menar att tjänstepersonerna i verkligheten är delaktiga i alla steg i 

policyprocessen (Hysing & Olsson 2012, ss. 13-14). Detta är något vi är medvetna om men vi 

menar dock att hur jämställdhet defineras hos politiken ändå har betydelse och är viktigt, då 

kommuner ska styras demokratisk utifrån folkvalda församlingar. Vi valt att avgränsa vår 

undersökning och kommer därför inte att analysera förvaltningen, utan enbart politiken, vilket 

i den här studien innefattar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.  

Enligt Lennqvist Lindén (2008) så har det blivit allt vanligare att jämställdhet och mångfald 

slås samman i jämställdhetsplaner. Hon menar att det är viktigt att vara uppmärksam på vad 

det har för betydelse för jämställdhetsarbetet, då det kan resultera i att det bara blir en fråga 

om diskriminering. Det har inte heller gått att påvisa några positiva effekter av att slå samman 

dessa områden då de handlar om olika saker. Det kan också leda till att jämställdhetsarbetet 

försvåras och kommer i skymundan, då det ska inkluderas i mångfaldsarbetet (Lennqvist 

Lindén 2008, ss. 238-239). Därmed kommer vi inte att titta på mångfaldsbegrepp i vår 

kvantitativa innehållsanalys, även om kommunerna själva har en jämställdhet- och 

mångfaldsplan.  
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Ett intersektionellt perspektiv handlar om hur makt och ojämlikhet är inkorporerade i begrepp 

som bland annat vithet, manlighet, kön, heterosexualitet och klass. Det handlar om förståelsen 

om att kön aldrig enbart handlar om kön, utan i kategorin kön så återfinns faktorer som 

sexualitet, etnicitet och klass. För att kunna urskilja dessa osynliga maktstrukturer behöver 

samtliga av dessa aspekter analyseras. Ett intersektionellt perspektiv handlar om att se makt 

som en multidimensionell och instabil process (Kvande 2007, ss. 82-84). Vi har förståelse för 

att maktordningar i samhället är en flerdimensionell process. Vi anser också att denna 

förståelse är oerhört viktig och att vi förstår att det finns fler dimensioner till våra 

kategoriseringar av könen. Dock vilar denna studie på antagandet att kvinnorepresentation 

påverkar/förbättrar (generellt) kategorin kvinnors livsvillkor. Vi avgränsar oss därför från ett 

intersektionellt perspektiv då vi menar att kategorin kvinnor inte kan tala för HBTQ-personer, 

transpersoner, nationella minoriteter eller personer med utländsk bakgrund.  

1.3 Disposition 

Kapitel 2 som följer nedan ger en kort bakgrundsinformation för att förstå studien och dess 

sammanhang. Kapitel 3 är en redovisning av forskningsläget om kvinnorepresentation och 

dess betydelse samt en bakgrund till varför män och kvinnors intressen skulle skilja sig åt. 

Kapitel 4 behandlar de teoretiska utgångspunkterna med fokus på olika förhållningssätt och 

perspektiv på jämställdhet som kommer verka som analysverktyg i vår studie. I kapitel 5 

redogör vi för och diskuterar urval samt våra metodologiska överväganden 

och  tillvägagångssätt.  

Studiens resultat och analys återfinns i kapitel 6-8, där kapitel 6 behandlar frekvensen av 

jämställdhetsord i kommunernas protokoll. Kapitel 7 redogör för skillnader och likheter i hur 

kommunerna definierar jämställdhet i sina planer. Kapitel 8 behandlar hur dessa frågor 

återspeglas i kommunernas årsredovisning. I kapitel 9 följer de slutsatser som svarar på våra 

frågeställningar och syfte. Därefter förs en diskussion om betydelsen av vårt resultat och vad 

vi ser för behov i framtida forskning.  

2. PROBLEMBAKGRUND  
Jämställdhet är ett lagstiftat område för kommuner att arbeta med. De är viktiga aktörer i 

arbetet med jämställdhet, då jämställdheten skapas i vardagen och kommunerna möter 

medborgarna genom hela deras liv (SKL 2008, s. 13). I Sverige har ett hundratal kommuner 

och nästan alla landsting och regioner skrivit under CEMR-deklarationen (SKL 2016, s. 11), 
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vilket vi menar signalerar att jämställdhet bör vara ett prioriterat område för kommunerna att 

säkerställa i deras arbete.  

2.1 Diskrimineringslagen 

Den svenska lagstiftningen om jämställdhet har en lång historia då den första lagstiftningen 

om jämställdhet i arbetslivet kom redan 1978. Jämställdhetslagen ersattes, tillsammans med 

sex andra lagar, med diskrimineringslagen 2009. Diskrimineringslagen innehåller proaktiva 

åtgärder för att motarbeta diskriminering. Om en arbetsgivare dessutom har mer än 25 

anställda så ska det enligt lagen vart tredje år upprättas både en jämställdhetsplan och en 

handlingsplan för jämställda löner (Wahl et al. 2011, ss. 199-200). Den svenska 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567) har som mål att motverka diskriminering och att 

underlätta för lika rättigheter och möjligheter. Rätten att inte bli utsatt för diskriminering och 

alla människors lika rättigheter och möjligheter ska gälla oavsett kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck. Rätten gäller också oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (SFS 2008:567). Genom 

diskrimineringslagen så går staten in och gör jämställdhet mellan könen till en fråga som ska 

hanteras av arbetsgivare (Pincus 1997, s. 146).   

2.2 CEMR - Council of European Municipalities and Regions 

I den Europeiska deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional 

nivå ges Europas kommuner och regioner möjligheten att offentligt ta ställning för att 

jämställdhet mellan könen ska råda. Varje kommun som skriver under deklarationen förbinder 

sig att etablera en handlingsplan för jämställdhet som anger vilka prioriteringar, åtgärder och 

resurser som respektive ändamål ska tilldelas. (SKL 2009, ss. 3 & 9). 

Genom att underteckna deklarationen så accepterar kommunerna ett antal principer och 

artiklar som ska vara grundläggande för deras arbete. Dessa principer handlar bland annat om 

att arbeta för en representativ könsfördelning på samtliga nivåer i beslutsprocessen, att 

avskaffa stereotypa uppfattningar om kön samt att jämställdhetsperspektivet ska finnas med 

då politiska åtgärder och metoder utformas (SKL 2009, s. 7). Kommunerna åtar sig att 

säkerställa att tillsättandet av offentlig eller politisk befattning inte sker på grund av stereotyp 

uppfattning att befattningen anses mer normal för det ena könet än för det andra (SKL 2009, 

ss. 10-12). 
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3. FORSKNINGSÖVERSIKT 

3.1 Kvinnors verklighet och erfarenhet 

Ofta så förklaras män och kvinnors olika politiska åsikter genom den rådande 

könssegregeringen som finns i samhället. Könssegregeringen handlar om att kvinnor och män 

efterfrågas inom olika arbeten och arbetsuppgifter, även om det har varierat över tid. En 

arbetsuppgift som ansetts vara könskodad manlig kan flera år senare uppfattas som en 

könskodad kvinnlig arbetsuppgift (Gonäs, Lindgren & Bildt 2001, s. 9). En 

könsmärkningsprocess sker ofta genom att egenskaper kopplas till ett kön och att dessa 

föreställningar om könsegenskaper sedan kopplas till arbetsuppgifter (Westberg 2001, s. 85). 

Det som alltid har påvisats är åtskillnaden av kvinnliga och manliga yrken samt den frekventa 

värdeladdningen som kvinnliga och manliga arbetsuppgifter erhållit. Exempelvis den negativa 

effekt som kvinnodominerade yrken har på kvinnors löner, arbetsvillkor och begränsade 

möjligheter till heltidsarbete. När ett yrke blivit kvinnodominerat så sjunker yrkets status 

(Gonäs, Lindgren & Bildt 2001, s. 9, Alksnis, Desmarais & Curtis 2008, s. 1418). Typiskt 

kvinnodominerade yrken är inom offentlig sektor och handlar om omvårdnad och 

reproduktion medan mansdominerade yrken är inom den privata och förknippas med 

produktion och vinst (Bergqvist, Adman & Jungar 2008, s. 101). 

Även Hedlund (1996) menar att kvinnor och män till viss del lever i olika världar med olika 

erfarenheter och med ansvar för olika arbetsområden. Den skillnad som finns leder till att 

kvinnor och män tenderar att även utveckla olika värderingar och förhållningssätt. Det arbete 

som utförs hemma och det som utförs i yrkeslivet ställer olika krav, både vad det gäller hur 

arbetet organiseras och vad som krävs för att nå bra resultat (Hedlund 1996, s. 86). Vidare 

säger hon att den erfarenhet av omsorgsarbete som kvinnor bär med sig fungerar som grund 

för deras värderingar i politiken. På samma sätt kan mäns erfarenhet av barn- och 

hushållsarbete påverka det stöd de visar till de åsikter som kvinnor lyfter fram i politiken 

(Hedlund 1996, s. 87). 

3.2 Betydelsen av kvinnors representation i politiken  

Hedlund (1996, s. 13) undersöker i sin avhandling vilken verklighetsuppfattning och villkor 

som kommunalpolitiker har. Detta gör hon utifrån hypotesen att det finns grundläggande 

skillnader mellan manliga och kvinnliga politiker. Hedlund (1996) utgår från 

frågeställningarna; under vilka villkor är kvinnorna aktiva inom kommunalpolitiken, vilka 

intressen anser sig de kvinnliga politikerna företräda och vilka möjligheter och hinder finns 
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för dem att agera för och artikulera kvinnors intressen? (Hedlund 1996, s. 14). Studien visade 

att de kvinnliga politikerna hade en något annorlunda värdering av politikområden än männen 

då de engagerade sig särskilt i omsorgsfrågor som rör barn och äldre. Även jämställdhet var 

en fråga som engagerade många kvinnor (Hedlund 1996, s. 83). Studien visade även att 

nästan hälften av kvinnorna identifierade sig med andra kvinnor och att de ansåg att kvinnor 

bättre företräder kvinnors intressen (Hedlund 1996, s. 109). 

Oskarson och Wängnerud (1996, ss. 13-14) har studerat betydelsen av kön i svensk politik, 

där de systematiskt analyserat kvinnor som väljare och valda. De har använt material från 

väljar- och riksdagsundersökningar för valforskningsprogrammet i Göteborgs universitet. 

Deras slutsatser är att när det gäller politikens form, finns det inte längre finns några 

övergripande skillnader mellan könen men att det däremot finns könsskillnader i innehållet, 

där återfinns könsspecifika intressen och åsikter. De anser att resultatet inte är förvånande då 

det återspeglar den verklighet som kvinnor och män möter utanför politiken. Kvinnor och 

män deltar i samma utsträckning inom det politiska livet men inte på samma arenor. De menar 

att det finns en manlig och kvinnlig sida av politiken, där kvinnor tagit kontroll över det som 

är kvinnors verklighet. Det är endast vissa politikområden som skiljer män och kvinnor åt, 

som helhet så har de gemensamma intressen. Enligt Oskarson och Wängnerud (1996, ss. 140-

141) så är det på dessa specifika områdena som kvinnliga riksdagsledamöter representerar de 

kvinnliga väljarna bäst.  

Campbell, Childs och Lovenduski (2010) analyserar förhållandet mellan de de politiska 

representanterna och de som representeras genom att jämföra den politiska eliten och folkets 

förhållningssätt till jämställdhet och kvinnors representation i Storbritannien. Analysen 

genomfördes utifrån den brittiska valstudien (BES) och de brittiska representationsstudierna 

(BRS). De har gjort en jämförelse mellan kvinnor och mäns attityder i Storbritannien, både 

hos folket och hos den politiska eliten. De har förståelse för att kvinnor och män är olika inom 

grupperna och att deras undersökningsdata kan ta hänsyn till vissa skillnader inom grupperna, 

såsom yrkesklass, civilstånd, religion, ålder. De menar att det ändå är viktigt att kunna titta på 

skillnader mellan grupperna och att det är osannolikt att de skulle finna att män stöder status 

quo medan alla kvinnor vill utmana det. I stället har de som hypotes att fler kvinnor än män 

främjar jämställdhet för kvinnor, men att de förväntar sig hitta ett antal feministiska män och 

anti-feministiska kvinnor (Campbell, Childs och Lovenduski 2010 ss. 174-175). De kommer 

fram till slutsatsen att kvinnor i genomsnitt är mer fientliga mot traditionella könsroller och 

mer stödjande för åtgärder för att förbättra den deskriptiva representationen av kvinnor. Det 
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finns emellertid viktiga skillnader. Generationstillhörighet har en större inverkan på folkets 

attityder medan partitillhörighet har en djupare inverkan på den politiska elitens attityder. Likt 

kvinnliga väljare är kvinnliga politiker, i samtliga partier, mer benägna än män att vara 

fientliga mot traditionella könsroller och att stödja åtgärder som syftar till att öka den 

deskriptiva representationen av kvinnor (Campbell, Childs och Lovenduski 2010, s. 193-194). 

Koyuncu & Sumbas (2016, ss. 41-43) har studerat kvinnors politiska representation i form av 

kvinnligt borgmästarskap i Turkiets lokalpolitik. Undersökningen är baserad på empiriska 

uppgifter som samlats in från djupgående intervjuer med kvinnliga borgmästare som valts 

under 2004 och 2009 i lokala val. Syftet var att ta reda på vad kvinnornas representation i 

lokalpolitik betyder och står för utifrån de kvinnliga borgmästarnas synpunkter och 

erfarenheter. Koyuncy & Sumbas (2016, s. 42) menar att kvinnligt borgmästarskap i 

kommunen förtjänar att uppmärksammas då de anser att det är den viktigaste platsen för 

kvinnlig representation. De kommer fram till slutsatsen att kvinnligt borgmästarskap inte bara 

är signifikant och nödvändigt för det deskriptiva, materiella och det symboliska värdet av 

representationen. Det är också nödvändigt för att möjliggöra en tillgänglig och rättvis 

representation som skapar ett jämlikt deltagande för att övervinna den befintliga 

mansdominerade strukturen som kännetecknar den turkiska politiken. Andra slutsatser är att 

kvinnorepresentation i form av borgmästarskap öppnar upp och gör politiken mer tillgänglig 

för kvinnor. Representationen leder till bättre uttryck för kvinnors intressen. Den kan skapa en 

rättvisare representation samt bygga en starkare grund för jämställdhet på lokal nivå 

(Koyuncu & Sumbas 2016, ss. 47-48). 

Dassonnville & McAllister (2018, s. 252) har forskat om hur representation påverkat det 

kunskapsgap som finns mellan kvinnliga och manliga medborgare när det kommer till politisk 

kunskap. De testar hypotesen om att högre nivåer av kvinnorepresentation kommer att öka 

kvinnors politiska kunskaper. De använder två typer av data för att testa sin hypotes, det är 

den jämförande studien av valsystem (CSES) och 2009 European Elections Study (EES). 

Resultatet av deras studie visar att ökad kvinnorepresentation inte har någon kortsiktig effekt 

på kvinnornas nivåer av politisk kunskap. Däremot bekräftas deras hypotes då resultatet visar 

att kvinnors politiska representation har en långsiktig och positiv påverkan på 

kunskapsklyftan mellan könen. Dock är förklaringen något oväntad, minskningen av gapet 

beror mer på att männens kunskapsnivå sjunkit i takt med att andel kvinnor i parlamentet 

ökat. De gör tolkningen om att när män ser färre män i ämbetet så blir de mindre politiskt 

engagerade (Dassonnville & McAllister 2018, ss. 262-263). 
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3.3 Rimliga förväntningar på kvinnliga politiker?  

Det råder motstridiga budskap om kvinnors närvaro i politiken. Eduards (2002, s. 39) menar 

att det är paradoxalt, då kvinnor som är valda förväntas att både behålla sina särskilda 

erfarenheter och uppfattningar samtidigt som de ska falla in under och förhålla sig till 

allmänintresset. Den eftersträvade olikheten ska alltså formas om till en likhet och kvinnorna 

som inte följer detta anses problematiska. Då det finns en norm om att demokratin ska 

kännetecknas av objektivitet och får därmed inte kön göras till politik. Det får göras till en 

fråga om jämställdhet men det får inte diskuteras som en politisk dimension om makt 

(Eduards 2002, s. 106).  

Trots att det finns studier som visar på att kvinnors närvaro i politiken gör skillnad så 

understryker Eduards (2002, s. 40) att även om det inte skulle vara så, så är det inte någon 

legitim grund för att ifrågasätta kvinnliga politikers arbete. Hon ställer frågan om det är 

rimligt att ställa krav på att kvinnor ska göra skillnad på politiska beslut när inte samma krav 

ställs på män. Det är givet för manliga politiker att de är politiker och inte män i sin politiska 

roll, medan kvinnor fortfarande anses vara kvinnliga politiker och inte enbart politiker. 

3.4 Sammanfattning av forskningsöversikt  

Forskningen vi presenterar är inte en heltäckande översikt av forskningsläget på området, det 

har inte heller varit vår avsikt att vara heltäckande. Vår forskningsöversikt om 

kvinnorepresentationens betydelse och könssegregeringen visar på bredden av de olika 

effekter som kvinnorepresentation kan leda till och antas leda till. Det är också bakgrunden 

till vår hypotes och antagandet att män och kvinnors intressen, åsikter och verklighet skiljer 

sig och därmed skulle kunna påverka hur de ställer sig till jämställdhetsfrågor. 

Forskningsöversikten redogör även för den komplexa roll som kvinnliga politiker kan hamna i 

där de ska tillföra en skillnad men att samma skillnad blir ett problem.  

4. TEORETISKT RAMVERK  

Den här studien avser att studera hur politiker i två kommuner lyfter och definierar 

jämställdhet beroende på den könsrepresentation som finns i kommunfullmäktige och 

kommunstyrelse. Vi tar vår utgångspunkt i den teori som presenteras nedan.  
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4.1 Kommunpolitiken  

4.1.1 Kommunledning och policyprocessen 

Enligt policyprocessens traditionella modell så är processen uppdelad i fem steg; initiativ och 

agendasättande, policyformulering, prioritering och beslut, implementering och utvärdering. 

Politikernas uppdrag är de tre första medan de två sista faller på tjänstepersoner (Hysing & 

Olsson 2012, s. 20). Den parlamentarisk-demokratiska styrningskedjan talar om en formell 

uppdelning mellan politik och förvaltning där politikernas uppdrag, när de blivit valda, är att 

sätta upp mål, fatta beslut och prioritera mellan olika värden (Hysing & Olsson 2012, s. 29).   

Kommunfullmäktige är det enda politiska organ i kommunen som väljs av medborgarna och 

är därmed det organ som har beslutanderätt i kommunen. Kommunallagen pekar ut 

kommunfullmäktige som den enda beslutande församlingen, vilket antyder att det är 

fullmäktige som arbetar med politik och att resten av organisationen arbetar med förvaltning. 

Under lång tid har dock många beslut delegerats från fullmäktige till kommunens nämnder 

och förvaltningar vilket ger dem stor beslutanderätt (Montin & Granberg 2013, s. 39). 

Kommunstyrelsen har en särskild ställning bland kommunens nämnder som den enda nämnd 

som är reglerad i kommunallagen. Fördelningen av ledamöter i kommunstyrelsen speglar den 

mandatfördelning som finns i fullmäktige. Styrelsen bereder alla ärenden som fullmäktige ska 

besluta om. Det är även kommunstyrelsen som leder budgetarbetet och som lägger fram 

förslag till budget (Montin & Granberg 2013, ss. 39-40).  

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är kommunens politiska ledning och det är dessa 

vi kommer att undersöka i vår studie. Det är i de första två stegen i policyprocessen som vår 

kvantitativa analys kommer befinna sig. I stegen policyformulering, prioritering och beslut är 

där vår kvalitativa analys av jämställdhetspolicyerna återfinns. Vår analys av 

årsredovisningarna berör det sista steget i processen.  

4.1.2 Agenda-setting 

Det finns en oändlig ström av viktiga frågor som måste hanteras av den politiska ledningen. 

Det är nödvändigt att en fråga förflyttas, från att vara till exempel en allmän oro i samhället 

upp på den politiska agendan, för att kunna hantera den. För att en sådan förflyttning ska 

kunna ske så krävs det någon typ av politiskt agerande, ofta utförs dessa av politiska partier 

eller av intressegrupper (Peters 2015, s. 66). Frågor som har allvarliga effekter är lättare att få 
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upp på agendan. Även frågor som berör en stort antal människor eller som är koncentrerat till 

en grupp eller område har större chans att nå agendan (Peters 2015, ss. 69-70).  

Hur frågor kommer upp på dagordningen är relevant då vi ämnar att studera hur ofta 

jämställdhet lyfts i de politiska protokollen samt på vilket sätt majoriteten av 

jämställdhetsorden kommer upp i sammanträdena. Jämställdhet är en fråga som berör ett stort 

antal människor, därför bör det också ha en plats på den politiska agendan.  

4.2 Kön, makt och könsmaktsordningen  

4.2.1 Doing gender 

Feministiska teorier brukar avvisa synen på kön som stabila identiteter (Wahl et al. 2011, s. 

96). Kön är snarare något som vi människor skapar i relation till varandra och som är 

föränderligt, även kallat doing gender. Femininitet eller maskulinitet är inte vad vi är eller 

förutbestämda egenskaper utan något som skapas dagligen både individuellt och kollektivt när 

vi deltar i olika samhällsområden. Konstruktionen av kön skapar föreställningar av manligt 

och kvinnligt, där det som klassas manligt tillges ett högre värde (Wahl et al. 2011, s. 97, 

Kvande 2007, ss. 42-43, West & Zimmerman 1987, ss. 126-129, Thomsson 2001, s. 149). 

Detta är även kallat för socialt konstruerat kön (Thomsson 2001, s. 148), genus (Hirdman 

1988, s. 51) eller det kulturella perspektivet på kön (West & Zimmerman 1987, ss. 130-132). 

Detta är det perspektiv på kön som vi har som utgångspunkt i denna studie.  

4.2.2 Makt och könsmaktsordning  

Hirdman (1988) menar att genussystemet är en ordningsstruktur av kön som har blivit basen 

för ekonomiska, sociala och politiska ordningar där kvinnor som grupp är underordnade män 

som grupp, även kallat könsmaktsordningen. I genussystemet finns två lagar, eller principer, 

där den ena är att dikotomin av manligt och kvinnligt och den andra principen är hierarkin där 

mannen är norm och står för det normala och allmängiltiga (Hirdman 1988, ss. 51-53). 

Genussystemet belyser de könsneutrala företeelserna som vi tillsammans vidhåller och 

skapar. Samhälleliga strukturer som kvarhåller attityder och rådande ordningar som 

exempelvis gör att män och kvinnor karriärmässigt kämpar på olika arenor (Pingel 2001, s. 

99). Vi menar att denna maktaspekt, relationen mellan kvinnor och män, bör synliggöras i 

kommunens jämställdhetsarbete. En viktig faktor för framgångsrikt jämställdhetsarbete är när 

ojämställdhet uppfattas som en maktfråga (SKL 2008, s. 13).  
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4.3 Att problematisera jämställdhet 

4.3.1 Systembevarande (kvantitativt) och systemförändrande (kvalitativt) jämställdhetsarbete 

Frågor om jämställdhet har både en kvantitativ och en kvalitativ sida. Jämställdhet kan dels 

mätas med kvantitativa mått och dels handlar jämställdhet om osynliga maktaspekter. 

Bristande kvantitativ jämställdhet handlar om antal och representation, det är alltså inte ett 

mått på hur maktfördelningen ser ut utan handlar mer om närvaro. En jämn könsfördelning 

anses råda om det är en 40 - 60 procentig fördelning mellan könen. Bristande kvalitativ 

jämställdhet handlar om de osynliga maktstrukturer som exkluderar och förtrycker kvinnor. 

Det här begreppet för alltså in maktperspektiv till politiken som nödvändigtvis inte behöver 

vara grundat i formella maktpositioner (Nilsson 2008, s. 13-15). 

Mark (2007, ss. 21-27) redogör även för det systembevarande och systemförändrande 

jämställdhetsarbetet som hon kopplar samman med det kvantitativa och kvalitativa. Båda 

formerna av jämställdhetsarbete behövs, det handlar inte om det ena eller det andra, även om 

det finns en väsentlig skillnad mellan dessa. Det systembevarande jämställdhetsarbetet tar 

organisationen för given och tar sin utgångspunkt ur den, exempelvis handlar det då om att 

anpassa kvinnor till rådande system. Exempel på detta är att öka det underrepresenterade 

könets antal inom en organisation eller på poster för att öka jämställdhet. Detta kopplar Mark 

(2007, ss. 21-27) samman med den kvantitativa jämställdheten, som också tenderar att utgå 

från rådande normer och värderingar. Genom att öka den kvantitativa jämställdheten så 

påverkas inte nödvändigtvis kvalitativa perspektiv. Det systemförändrande 

jämställdhetsarbetet ämnar att på ett djupare plan förändra en organisation genom att ta sig an 

dess kultur med syfte att förändra normer och handlingsmönster för könen, vilket kopplas 

samman med det kvalitativa perspektivet. Det innebär ett kritiskt förhållningssätt till 

stereotypa föreställningar och att inkludera ett genus- eller jämställdhetsperspektiv i 

organisationen. Att anlägga ett sådant perspektiv innebär att problematisera kön och 

föreställningar om kön i sin egen organisation och därmed kritisera normaliteten i den egna 

organisationen (Mark 2007, s. 54).  

Detta kommer utgöra den större delen av vårt analysverktyg. Då hypotesen är att en högre 

grad av kvinnor leder till ett mer normkritiskt jämställdhetsarbete som vill förändra den 

rådande könsmaktsordningen, så avser vi att kategorisera kommunernas jämställdhetsplaner 

utifrån dessa begrepp.  
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4.3.2 Könsneutral & könsspecifik 

Freidenvall (2007) påvisar att i regeringsformen appliceras pronomenet han på funktioner 

som statsminister, talman och riksdagsledamoten. Hon menar att om endast han och honom 

används i könsspecifika formuleringar så kan det innebära en begränsning på 

medborgarskapet, då medborgare består av både kvinnor och män. Även könsneutrala 

beskrivningar i offentliga dokument har kritiserats, då den könsneutrala formuleringen av 

individen är modellerad efter mannen. De könsneutrala formuleringarna antas dölja de 

underliggande maktstrukturerna som råder i samhället, vilket i sin tur kan medföra att 

kränkningar mot kvinnor inte inkluderas (Grundlagsutredningen 2007, s. 44-46). Utifrån detta 

kommer vi analysera huruvida kommunerna uttrycker jämställdhet i könsneutrala eller 

könsspecifika formuleringar. 

4.3.3  Likhet, skillnad eller olikhet? 

Är det män eller kvinnors olikheter eller likheter som ska vägleda jämställdhetsarbetet? Vad 

får det för konsekvenser? Mark (2007) menar att det är logiskt att utgå från både likheter och 

skillnader mellan män och kvinnor. Uttrycket jämlikhet menar att det skall råda likhet mellan 

människor. Jämställdhet kan motiveras med denna respekt för likhet mellan könen. Samtidigt 

som det är rimligt att anse att könen är olika, då de har olika erfarenheter, så är det lika rimligt 

att kräva att de ska ha lika rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet kan alltså även motiveras 

för denna respekt för skillnader. Skillnaderna handlar om att män och kvinnor lever under 

olika existensvillkor. Det finns även de som utgår ifrån en respekt för olikheter. Då handlar 

det istället om ett särartstänkande där könen anses komplettera varandra. Kritik till detta 

perspektiv är dock att kvinnans särart har uppkommit genom förtryck och orättvisa och är inte 

något som skall bevaras. Om fokus läggs på könens olikheter utan en maktaspekt, är det enligt 

Mark (2007) knappast rätt väg till lika skyldigheter, möjligheter och rättigheter mellan könen 

(Mark 2007, ss. 73-74).  

När fokus ligger på likheter mellan könen så tillkommer ofta nyttoargument som att jämn 

könsfördelning leder till högre kvantitet på kompetensen, vilket leder till högre kvalitet på 

arbetet och därför gynnar jämställdhet alla. Jämställdhet handlar dock inte bara om att få, det 

handlar även om att avstå från privilegier och makt. Om man bara betonar likhet och dessa 

kvalitetsargument så blir resultatet att kvinnor och män kvarhålls i rådande ordning. Samma 

sak händer när fokus ligger på olikhet. Då tillkommer nyttoargument om att en jämn 

könsfördelning leder till en kvalitativ skillnad i kompetens som är könsberoende, 

organisationen får två könsperspektiv i arbetet. Detta tankesätt kan kvarhålla stereotypa 
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föreställningar om manligt och kvinnligt, då det förutsätter att kön är olika och antyder att de 

bör vara olika (Mark 2007, s. 74-76). Dessa perspektiv utgör den del av vårt analysverktyg 

som vi ämnar använda för att se om det går att urskilja olika nyttoargument i kommunernas 

jämställdhetsplaner. Betonas likhet utan förståelse för skillnader eller kan vi se att det finns ett 

skillnadsperspektiv?  

5. METOD OCH DISKUSSION  

5.1 Urval och forskningsdesign  

Vi har gjort en komparativ analys utifrån most similar system design där våra analysobjekt är 

två så lika kommuner som möjligt, förutom när det kommer till könsrepresentation. Studien 

innefattar olika analysmoment, en kvantitativ innehållsanalys och två kvalitativa textanalyser. 

Urvalet har baserats på most similar system design och har inneburit ett 

strategiskt/kvantitativt urval för att hitta två så lika kommuner som möjligt (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 102). Vi påbörjade vårt urval utifrån vår beroende 

variabel, könsrepresentation i den politiska ledningen i kommunen. Det första steget var att 

sortera ut de kommuner som låg högst och lägst procentuellt i kvinnlig representation i 

Sveriges samtliga kommunfullmäktige. Efter valet 2014 är medelsnittet för förtroendevalda 

kvinnor i kommunen 43 procent. Bland de förtroendevalda i kommunfullmäktige är andelen 

kvinnor 43 procent och i kommunstyrelserna 41 procent (Statistiska centralbyrån 2016). 

Därför ville vi hitta kommuner som är under/över 40 procent gränsen i könsfördelning. 

Statistiska centralbyrån (2016, 2012, 2008) presenterar andelen kvinnor och män bland 

förtroendevalda per kommun för åren 2015, 2011 och 2007. Där har vi sorterat ut de 

kommuner som haft ett lågt antal förtroendevalda kvinnor de tre senaste mandatperioderna 

(under 40  procent). Därefter gjorde vi en likadan sammanställning på de kommuner som haft 

högst andel förtroendevalda kvinnor under de senaste tre mandatperioderna, där gränsen var 

minst 45 procent förtroendevalda kvinnor. Gränsen satte vi för att säkerställa en skillnad då 

40 procent kvinnor anses jämställt. Dessutom finns det inte lika många kommuner med 

majoritet förtroendevalda kvinnor som det finns kommuner med majoritet förtroendevalda 

män. En delförklaring, som Sundell & Öhrvall (2013) påvisar, är att trots kvoterade listor 

uppnås inte en jämlik representation eftersom kvinnor sällan sätts som toppnamn.  

Nästa steg i urvalet var att säkerställa för de variabler som vi på förhand kan kontrollera för 

och som kan ha en påverkan på hur politiker ställer sig till jämställdhet. Vi är medvetna om 
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att det finns andra faktorer som kan påverka arbetet men som vi inte kan kontrollera för i 

urvalet. Det är även en av de svårigheter som finns i most similar system design, att det är 

svårt att hitta två exakt lika fall att studera (Esaiasson et al. 2012, s. 103). 

Wängnerud (1999, s. 149) pekar ut partitillhörighet och könstillhörighet som de två viktigaste 

faktorerna som förklarar åsikter om jämställdhet. Även Campbell, Childs och Lovenduski 

(2010, ss. 193-194) menar att partitillhörighet har inverkan på politikers attityder i 

jämställdhetsfrågor. Politiskt styre är en påverkansvariabel som vi kan säkerställa för i 

urvalet. I sin rapport Öppna jämförelser har SKL (2016) utifrån kommungrupp analyserat hur 

det påverkar jämställdheten i kommunen. Där framkommer det att kommungrupp kan ha 

betydelse. Storlek, alltså i andel befolkning, kan även ha betydelse för jämställdheten i 

kommunen (SKL 2016). Tidigare forskning har även påvisat att ju högre utbildad befolkning 

desto mer moderniserade värderingar har de, vilket leder till en positivare inställning till 

jämställdhet (Wängnerud & Sundell 2012, ss. 108-109). 

De olika variabelvärdena lades in i ett excelark där de staplades upp och färgkodades. De 

olika färgerna representerade olika variabler i urvalet av våra kommuner, där alltså de 

kommuner med samma färgkombination var de kommuner som kunde jämföras. Utifrån den 

analysen var det tydligt att det bara var två stycken som var jämförbara utifrån våra variabler, 

dessa var Gällivare och Arboga. Vi har även inkluderat andra variabler som är likheter mellan 

kommunerna, då dessa möjligen kan ha egenskaper som kan generera andra effekter (eller 

icke-effekter) av hög och låg kvinnorepresentation. Det är graden av könsrepresentation som 

är av relevans, inte majoritet kvinnor. Urvalet presenteras i tabellen nedan:  

Tabell	1.	Urval	enligt	most	similar	system	design		
Variabler	 Arboga	 Gällivare	 Skillnad/Likhet	
Andel	kvinnor	i	KF	(%)	2015*	 38	%	 53	%,	 Skillnad	

Andel	kvinnor	i	KF	(%)	2011	 38	%	 51	%	 Skillnad	
Andel	kvinnor	i	KF	(%)	2007	 37	%	 	45	%	 Skillnad		
Kön	på	ordförande	i	KF	 Man	 Kvinna	 Skillnad	
Andel	kvinnor	i	KS	(%)		 25	%	 45,5	%	 Skillnad	
Kön	på	ordförande	i	KS	 Man		 Kvinna	2015,2016.	Man	2017	 Skillnad		
Politiskt	styre		 Blandat		 Blandat		 Likhet	
Befolkning	antal		 13	934	 17	825	 Likhet	
Kommungruppsindelning	2011	 Varuproducerande	kommun	 Varuproducerande	kommun	 Likhet	
Skattesats	 33,29	 33,89	 Likhet	
Medianinkomst	 248	148	 303	198	 Likhet	
Medelålder	 44,2	 45,1	 Likhet		
Andel	högutbildade		 16,8	 15,2	 Likhet	

* Vi har utgått från kommunallagens (SFS 2017:725) definition av förtroendevald 
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5.2. Forskningsteknik  

De empiriska kapitlen som presenteras nedan bygger på en kvantitativ innehållsanalys av 

kommunernas protokoll och en kvalitativ analys på kommunernas jämställdhetsplaner och 

årsredovisningar. För att göra det tydligare så har vi har valt att redovisa de olika 

forskningsteknikerna var för sig.  

5.2.1 Kvantitativ innehållsanalys  

För att svara på frågan hur ofta olika begrepp förekommer i ett material så är en kvantitativ 

innehållsanalys användbar metod. Den kvantitativa innehållsanalysen används för att studera 

och ge mening genom att titta på vilken frekvens eller hur mycket utrymme ett specifikt 

innehåll får i det analyserade materialet. Ett ofta förekommande begrepp i en text är ett 

centralt begrepp och en sakfråga som får ta stor plats är en viktig fråga (Esaiasson et al. 2012, 

s. 197). En kvantitativ innehållsanalys innebär ett systematiserat upplägg för att på statistisk 

grund dra generella slutsatser av resultat, vilket gör att möjligheten till välgrundade 

jämförelser ökar. Istället för att som vid intervjuer ställa standardiserade frågor, så använder 

innehållsanalysen sig av variabler för att ställa frågor till analysmaterialet (Nilsson 2010, ss. 

119-120).  

Den kvantitativa innehållsanalysens fördelar och nackdelar har diskuterats genom åren. 

Kritiken har dels varit mot metodens förenklade angreppssätt, att analysen studerar separata 

delar i ett innehåll och därmed inte får ett helhetsperspektiv. Metodens bristande 

förutsättningar för att på djupet tolka och förstå innehållet har också kritiserats (Nilsson 2010, 

ss. 121-122). Den största fördelen med metoden är dess effektivitet och dess systematiska 

ansats att tolka större material. Detta kräver att forskningsfrågorna översätts till variabler som 

kan mäta innehållets relevanta egenskaper, alltså en operationalisering. Det skapar en 

möjlighet att på kort tid studera stora datamängder och registrera intressant innehåll 

(Esaiasson et al. 2012, s.198, Nilsson 2010, s. 121). Det finns en kritik om att den kvantitativa 

innehållsanalysen endast ställer de frågor som metoden kan svara på och som därmed är 

mätbara. Försvaret är enkelt menar Nilsson (2010), det går inte att ställa krav på att en metod 

ska undersöka allt från alla perspektiv. Det är dock att föredra om olika metodologiska 

angreppsvinklar används för att komplettera varandra (Nilsson 2010, ss. 23-24). Här anser vi 

att vi har underbyggt med olika metoder som kompletterar varandra, både i valet av vad som 

ska studeras och hur det ska studeras. Vi menar att vi kompletterar den delen av vår studie 

som består av den kvantitativa analysmetoden med de kvalitativa analyserna av kommunens 
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jämställdhetsplan och årsredovisningar. Det är den samlade bilden av våra delstudier som 

verkar som underlag för att dra slutsatser om kommunernas förhållningssätt till jämställdhet.   

Syftet med den kvantitativa innehållsanalysen kan variera beroende på vilket synsätt man har 

på innehållet. Ett angreppssätt är att utifrån bakomliggande faktorer förklara vad som 

påverkar innehållet. Då betraktas innehållet som ett resultat av hur olika aktörer ser 

omvärlden (Nilsson 2010, s. 123). Vi har detta syfte som utgångspunkt i vår studie.  

För att genomföra en kvantitativ innehållsanalys så fylls en datamatris med information. Ett 

första steg är därför att definiera vad som ska vara undersökningens analysenheter (Esaiasson 

et al. 2012, ss. 198-199). Analysenheterna för vår studie är sammanträdesprotokoll från 

kommunfullmäktige och kommunstyrelserna under åren 2015-2017. Då vår beroende variabel 

är kvinnorepresentation i politiken, så är detta ett forum där politikerna är fysiskt närvarande 

och protokollen är produkter direkt från dem. Vi förstår även att det kan vara så att 

protokollen inte har med allt det som sägs i rummet. Vi anser dock att om jämställdheten har 

lyfts i sammanträdet så bör det också finnas med i protokollet.  

Det är nödvändigt att besluta vilka variabler som ska anges hos de olika analysenheterna för 

att möjliggöra en analys. Variablerna är det verktyg som man använder för att karakterisera 

innehållet. Detta arbete underlättas genom att använda en kodbok och kodblanketter. 

Informationen från analysenheterna förs över till kodblanketterna i form av siffror (Esaiasson 

et al. 2012, ss. 198-199). Det kan vara önskvärt att eftersträva en mätning av så många 

variabler som möjligt, dock medför det att analysen blir mer tidskrävande och komplex. 

Därför är det viktigt att hitta så effektiva mått (operationaliseringar) som möjligt för att kunna 

svara på frågeställningarna (Nilsson 2010, ss. 135-136).  

I operationaliseringen av jämställdhetsbegreppet har vi tagit utgångspunkt i Lennqvist Lindén 

(2008) studie om kommunalt jämställdhetsarbete i Uppsala kommun, där hon gör en 

kvantitativ innehållsanalys på en kommuns policys. Lennqvist Lindén (2008, s. 234) 

benämner dessa som nyckelord som ofta används i jämställdhetsarbete. Vi kommer 

fortsättningsvis använda begreppet nyckelord till de utvalda jämställdhetsorden. Därefter har 

vi gjort en översiktsanalys på Arboga och Gällivares policyer på jämställdhetsområdet för att 

utesluta att det där förekommer andra begrepp som vi behöver ta hänsyn till. Våra 

operationaliserade verktyg för att mäta förekomsten av jämställdhet i protokollen, presenteras 

nedan; 



 19 

• Jämställt/d/da 

• Jämställdhet 

• Kön 

• Könsmaktsordning 

• Genus 
• Man/män/mans- 

• Kvinna/Kvinno-/kvinnor 

• Kvinnligt/kvinnliga 

• Manligt/manligt

 

Vi har valt olika typer av sökningsformat till olika nyckelord, detta för att säkerställa att 

resultaten relevanta. Ett konsekvent söksätt med samma sökformat på samtliga nyckelord 

hade varit effektivare, dock anser vi att detta sätt är nödvändigt för att få ett korrekt resultat. 

Vi har gjort en öppen sökning på jämställdhet, kön, mans, kvinno- och genus för att få med 

samtliga ord som de nyckelorden ingår i. Denna bedömning har gjorts för att ord såsom 

jämställdhetsarbete/plan/perspektiv, kvinnodominerad, mansroller eller liknande ord som 

berör jämställdhetsbegreppet ska inkluderas. Nyckelorden jämställt/d/da, manligt/a, 

kvinnligt/a, kvinna/kvinnor har sökts på i slutet format. Män har sökts på både öppet och 

slutet. Denna bedömningen har gjorts allt eftersom sökningen skett. Dock exkluderas ord som 

i sökningen på exempelvis mans- som även tar med ord som tillsammans eller 

sammanslagning. Därmed har samtliga träffar kontrollerats för att vara relevanta i sökningen 

och inte del av andra ord. Under sökningen framkom att nyckelordet man aldrig syftade till 

just män i kommunernas protokoll. Därför har vi valt att inte ta med begreppet i vår analys då 

vi anser att det skulle vara missvisande.  

När det beslutats om vilka aspekter som ska undersökas ska variablerna struktureras i en 

kodbok utefter den ordning som på bästa sätt underlättar kodningsarbetet. Kodboken brukar 

inledas med identifikationsvariablerna, som i vårt fall är kommun, organisation och datum. I 

övrigt finns det inga givna regler.  

Tabell	2.	Kodbok	för	vår	kvantitativa	analys		
Kodbok	
Variabel	 V.1.	Kommun	 V.2.	Organisation	 V.3.		Datum	 V.4.	Antal	ord	

i	protokoll	
V.5.	Nyckelord	

Variabelvärde	 1.	Gällivare	
2.	Arboga	
	

1.	Kommunstyrelsen	
(KF)	
2.	Kommunstyrelsen	
(KS)	
	

År,	månad	och	
dag	för	
sammanträdet.	
Sexsiffrigt	
nummer.	
	

00001-99999	
	

1.	Jämställt/d/da 
2.	Jämställdhet 
3.	Kön 
4.	Könsmaktsordning 
5.	Genus 
6.	Mans-/män 
7.	Kvinna/kvinno-
/kvinnor 
8.	Kvinnligt/kvinnliga 
9.	Manligt/manlig	
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5.2.2 Kvalitativ komparativ analys 

Den kvalitativa textanalysen handlar om att lyfta fram det mest centrala innehållet. Genom en 

noggrann läsning av ett material studeras dess innehåll, utformning och kontext. Till skillnad 

från vår kvantitativa analys ger denna metod en helhetsbild av materialet, samt möjliggör för 

att plocka ut det mest väsentliga. En djupgående läsning av material öppnar upp för tolkning 

och analys av det som ligger dolt under ytan av en text (Esaiasson et al. 2012, s. 211).  

Tillvägagångssättet är att läsa aktivt, ställa frågor till texten och se om de kan besvaras, vad är 

textens poäng och stöds det av det som sägs? Det finns två huvudtyper av frågeställningar 

inom kvalitativa textanalyser, det ena avser att systematisera innehållet i en text. Ett exempel 

på en sådan analys är att klargöra tankestrukturen hos aktörer bakom texten genom att lyfta 

fram och begripliggöra det väsentliga innehållet. Den andra typen av frågeställning handlar 

om att kritiskt granska innehållet i en text, exempelvis tanken om att aktörer fyller texter med 

innehåll utifrån deras egna värderingar och förhållningssätt. Vad betyder dessa 

formuleringarna och vad menar aktörerna bakom dem? Det blir ett sätt att precisera att det 

inte enbart handlar om texten i sig, utan det handlar om omedvetna och medvetna regler som 

ger texten eller språket mening (Esaiasson et al. 2012, ss. 212-213). Vi ämnar att använda oss 

av båda inriktningarna i vår kvalitativa analys. Den första för att systematisera vad är det som 

sägs, vilka likheter och skillnader går det att urskilja? Den andra används för att djupare tolka 

vad som menas och hur valda formuleringar/språk skapar mening.  

Ett problemet som uppstår när begreppen är otydliga är att det blir svårare att säkerställa att 

analysen skulle få samma resultat, trots samma insamling av material och samma 

analysmetod (Esaiasson et al. 2012, ss. 63-65). Därför avser vi att operationalisera våra 

analyskategorier som ska vägleda analysen av kommunernas jämställdhetsplaner och 

årsredovisningar, därmed blir metoden mer tillförlitlig.  
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Tabell	3.	Analysram		
Analyskategori	 Operationalisering	 Exempel	
Systemförändrande	
/Kvalitativ	
jämställdhet	

När	en	organisation	lyfter	frågor	om	organisationens	
kultur,	med	syfte	att	förändra	normer	och	
handlingsmönster	för	könen.	Det	innebär	ett	kritiskt	
förhållningssätt	till	stereotypa	föreställningar.	När	en	
organisation	arbetar	med	kvalitativ/systemförändrande	
jämställdhet	handlar	det	också	om	att	synliggöra	
maktstrukturer	som	exkluderar	och	förtrycker	kvinnor.	

Exempelvis	normprövande	åtgärder	
som	att	arbeta	för	att	förändra	
inställningen	till	delad	föräldraledighet	
eller	om	kommunen	skulle	anordna	
utbildningar	om	genusfrågor.		

Systembevarande/	
Kvantitativ	
jämställdhet	

Systembevarande/kvantitativ	jämställdhet	handlar	om	
antal	och	representation.	Exempelvis	innebär	det	ofta	
om	att	anpassa	kvinnor	till	rådande	system,	uppdatera	
det	kvinnliga	i	en	struktur	definierad	av	män	eller	
tvärtom.	Eller	göra	det	lättare	för	det	
underrepresenterade	könet	att	nå	högre	positioner	
men	inom	samma	organisationskultur.		

Exempel	på	detta	är	att	öka	det	
underrepresenterade	könets	antal	
inom	en	organisation	eller	på	poster	
för	att	öka	jämställdhet.	

Likhetsperspektiv	 När	fokus	ligger	på	likheter	mellan	könen	så	tillkommer	
ofta	nyttoargument	som	förklarar	hur	gynnsamt	
jämställdhet	är,	för	alla.	Betonas	bara	likhet	och	dessa	
kvalitétsargument	så	blir	resultatet	att	kvinnor	och	
män	behålls	i	rådande	ordning.	Då	jämställdhet	inte	
enbart	handlar	om	att	få,	det	handlar	även	om	att	avstå	
privilegier	och	makt.		

Uttrycks	ofta	i	nyttoargument	som	att	
jämn	könsfördelning	leder	till	högre	
kvantitet	på	kompetensen,	vilket	leder	
till	högre	kvalité	på	arbetet.		

Skillnadsperspektiv	 Medvetenheten	om	att	män	och	kvinnor	lever	under	
olika	existensvillkor.	Könsskillnader	handlar	om	en	
beskrivning	om	människors	faktiska	förhållanden.		

Uttrycks	genom	en	problematisering	
om	skillnaden	
mellan	män	och	kvinnors	verklighet.	
Exempelvis	att	kvinnor	och	män	finns	
inom	olika	yrken.	

Olikhetsperspektiv	 Förutsätter	ofta	att	könen	kompletterar	varandra.	Det	
handlar	om	särartstänkande.	Detta	tankesätt	kan	
kvarhålla	stereotypa	föreställningar	om	manligt	och	
kvinnligt,	då	man	berättar	att	kön	är	olika	och	därmed	
bör	vara	det.	

Formuleringar	som	att	jämn	fördelning	
av	kvinnor	och	män	leder	till	två	
perspektiv	i	organisationen.	

Könsspecifik	 Att	endast	använda	sig	av	han	och	honom	i	de	
könsspecifika	formuleringarna	kan	anses	vara	en	stor	
begränsning	på	medborgarskapet.	Men	till	skillnad	från	
könsneutrala	formuleringar,	så	kan	könsspecifika	
formuleringar	synliggöra	män	och	kvinnor,	samt	
relationen	mellan	dem.	

Formuleringar	som	han/hon,	eller	att	
benämna	män	och	kvinnor	i	arbetet.	I	
problematiseringen	av		jämställdhet,	
synliggöra	män	och	kvinnor	

Könsneutral	 De	könsneutrala	formuleringarna	antas	dölja	de	
underliggande	maktstrukturerna	som	råder	i	samhället.	
Könsaspekten	i	jämställdhetsarbetet	blir	osynligt.		

Att	bara	benämna	jämställdhet	utifrån	
medarbetare	eller	att	bara	nämna	han	
eller	man	vid	beskrivningar.		

 

5.3 Validitet & reliabilitet 

Validitet uppnås genom att den teoretiska definitionen stämmer överens med det operationella 

mätinstrumentet, att det inte förekommer några systematiska fel och att det som avses att 

mätas faktiskt också är det som mäts. De två första definitionerna brukar kallas för 

begreppsvaliditet och den tredje för resultatvaliditet (Esaiasson et al. 2012, s. 57).  

För att säkerställa att det inte förekommer några systematiska fel i vår kvantitativa analys så 

har vi dels kontrollerat för metodverktyget. Två word-dokument per kommun, alltså fyra 

dokument totalt, har granskats för att säkerställa att vår sökmetod är tillförlitlig. I dessa 
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dokument har vi sökt efter tre olika ord. Därefter har vi kontrolläst dokumenten och stämt av 

så att antal ord som sökmotorn hittar stämmer överens med den faktiska förekomsten av orden 

i dokumentet. Valet av ord kommer falla på ord som vi ser finns i dokumentet. Efter den här 

kontrollen anser vi att vår sökmetod är tillförlitlig.  

Dålig reliabilitet och validitet kan exempelvis orsakas av att operationaliseringen av ett 

begrepp har bristande verklighetsanknytning eller tvetydighet (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010, s. 105). Ett bra sätt är enligt Esaiasson et al (2012, s. 60) att kopiera 

operationalisering från andra, exempelvis mer etablerade forskare. Genom att göra detta så 

arbetar man kumulativt, vilket också möjliggör en jämförelse av resultatet mellan olika 

undersökning. Då våra operationaliseringar utgår från tidigare forskning och som är baserade 

på kommuners jämställdhetsarbete, så anser vi att våra sökord har en god 

verklighetsförankring. Vi har även själva gjort en genomsökning i kommunernas 

handlingsplaner för att dels kontrollera för om vi anser att operationaliseringen är rimlig samt 

om något behöver tilläggas.  

Strategiskt utvalda analysenheter kan inte tala för hela populationen, i det här fallet Sveriges 

290 kommuner. För att en undersökning av två analysenheter ska kunna generaliseras till den 

större populationen bör de utvalda fallen likna de övriga fallen. Denna typ av studie har 

därmed en relativt låg grad av generaliserbarhet (extern validitet). Dock kanske vi kan säga 

något om kommuner i liknande kategorier, med motsvarande egenskaper på de variabler som 

vi hittat likhet på mellan våra två kommuner. Det går däremot att föra en analytisk 

generalisering om vårt resultat och om vad det teoretiskt skulle kunna säga om andra 

närliggande analysobjekt (Esaiasson et al. 2012, s. 159).  

Förutom att ha ett tillförlitligt mätinstrument som kan genomföra en systematisk 

undersökning, så är nödvändigt att vara noggrann under tiden mätinstrumentet används så att 

resultatet inte varierar beroende på när undersökningen genomförs. För att mäta graden av 

reliabilitet så kan man genomföra samma undersökning med samma analysenheter igen och 

sedan jämföra resultatet från de båda undersökningarna. Ett sådant “test-retest” ska enbart 

genomföras om det går att anta att den tid som gått mellan undersökningarna inte har någon 

inverkan på resultatet (Esaiasson et al. 2012, ss. 63-64). Vi har genomfört ett reliabilitetstest 

på vår innehållsanalys då vi sökte igenom ett slumpmässigt urval på två protokoll från 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen per år och kommun. Detta för att kontrollera för 

tillförlitligheten i vårt resultat. Resultatet av detta test visade en 100 procentig 
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överensstämmelse med tidigare resultat, bortsett från att det totala antalet ord i ett protokoll 

diffade med ett ord. 

När det kommer till vår kvalitativa analys, så har vi försökt att tydligt redovisa hur det 

teoretiska ramverket kommer att appliceras för att analysera empirin. Detta har vi gjort genom 

en operationaliseringstabell av de begrepp vi ämnar använda. Där redogör vi för begreppets 

innebörd samt hur vi kommer använda det genom att ge exempel utifrån empirin. 

Jämställdhetsarbetet innehåller flera olika aspekter, därför anser vi att det behövs 

operationaliseras i flera indikatorer.  

6. RESULTAT OCH ANALYS PROTOKOLL  

I tabellen nedan redovisas resultatet från undersökningen av Gällivares protokoll från 

kommunfullmäktige och kommunstyrelse under åren 2015-2017 (Gällivare 2015, Gällivare 

2016, Gällivare 2017).  

Tabell	4.	Resultat	Gällivare		

Gällivare	

År	 2015	 2015	 2016	 2016	 2017	 2017	 Totalt	
V.2	Organisation	 1	 2	 1	 2	 1	 2	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
V.3	Antal	ord		 55509	 97144	 67132	 111507	 50514	 90151	 471957	
V.4	Nyckelord	 4	 34	 2	 4	 5	 7	 56	
1.	Jämställt/d/da	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 2	
2.	Jämställdhet	 3	 32	 0	 1	 1	 2	 39	
3.	Kön	 0	 0	 0	 0	 4	 4	 8	
4.	Könsmaktsordning	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
5.	Genus	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 1	
6.	Män/mans-	 0	 0	 1	 1	 0	 1	 3	
7.	Kvinna/kvinno-	 0	 0	 1	 2	 0	 0	 3	
8.	Manligt/manliga	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
9.	Kvinnligt/kvinnliga	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

 

I tabellen nedan redovisas resultatet från undersökningen av Arboga protokoll från 

kommunfullmäktige och kommunstyrelse under åren 2015-2017 (Arboga 2015, Arboga 2016, 

Arboga 2017).  
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Tabell	5.	Resultat	Arboga		

Arboga	
År	 2015	 2015	 2016	 2016	 2017	 2017	 Totalt	
V.2	Organisation	 1	 2	 1	 2	 1	 2	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
V.3	Antal	ord		 68763	 65688	 65667	 65410	 29555	 47447	 342530	
V.4	Nyckelord	 27	 16	 52	 54	 2	 24	 175	
1.	Jämställt/d/da	 4	 4	 1	 0	 1	 2	 12	
2.	Jämställdhet	 2	 3	 5	 6	 0	 8	 24	
3.	Kön	 13	 0	 31	 33	 1	 1	 79	
4.	Könsmaktsordning	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
5.	Genus	 0	 0	 15	 15	 0	 0	 30	
6.	Män/mans-	 4	 4	 0	 0	 0	 7	 15	
7.	Kvinna/kvinno-	 4	 4	 0	 0	 0	 6	 14	
8.	Manligt/manliga	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 1	
9.	Kvinnligt/kvinnliga	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

 

6.1 Analys av den kvantitativa innehållsanalysen.  

Tabell	6.	Sammanställning	av	antal	protokoll	och	förekomsten	av	nyckelorden		

Kommun		 Antal	protokoll	
med	nyckelord	

Totalt	antal	
protokoll	

Protokoll	med	
nyckelord		

Genomsnitt	antal	
ord	totalt	protokoll	

Genomsnitt	antal	
nyckelord	per	protokoll		

Gällivare	 16	 65	 24,6	%	 7260	ord	 0,86	ord	
Arboga	 20		 65	 30,7	%	 5269	ord		 2,69	ord		

  

Av den kvantitativa innehållsanalysen kan vi dra flera slutsatser. För det första så består de 

båda kommunernas protokoll av mindre än 1 procent nyckelord i förhållande till det totala 

antalet ord. För det andra så är det ganska tydligt att Arboga benämner fler nyckelord trots att 

deras protokoll är mindre i omfång. Gällivares protokoll består totalt av 129 427 ord mer än 

Arbogas. Trots denna skillnad i omfång så har Gällivare totalt 119 nyckelord färre i sina 

protokoll. Vi kan också se att det inte är någon skillnad i antal sammanträden i kommunerna. 

De har båda haft 65 sammanträden i kommunstyrelse och kommunfullmäktige under perioden 

2015-2017, så det är inte där förklaringen ligger till skillnaden i antal nyckelord mellan 

kommunerna.  

Gällivares protokoll är i snitt längre än Arbogas, trots det så har Arboga fler antal protokoll 

som innefattar något av våra nyckelord. Vi har tagit fram statistik på hur långa protokollen är 

och delat upp dem i fyra kategorier. Protokoll under 5000 ord, mellan 5000 och 10 000 ord, 

mellan 10 000 och 15 000 ord och till sist över 15 000. Därefter har vi kollat vart nyckelorden 

förekommer fördelat på dessa fyra kategorier. Tanken är att om vi översätter orden till talad 

tid, så skulle vi kunna tolka hur länge politikerna måste prata, hur långa sammanträdena måste 

vara, för att jämställdhet ska få utrymme på den politiska agendan. Exempelvis om 

nyckelorden bara förekommer i protokoll som är på över 15 000 ord, så kan det tolkas som att 
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jämställdhet bara får utrymme i de längre sammanträdena. Medan om det förekommer i 

protokoll under 5000 ord, så kan det tolkas som att det är en mer prioriterad fråga som även 

lyfts i kortare sammanträden. Vi har räknat ut genomsnitt antal ord per protokollen för båda 

kommunerna, där Arboga i snitt har 5269 ord och Gällivare 7260 ord. Genom denna 

undersökning så kan vi se att samtliga nyckelord i Arbogas protokoll går att finna i dokument 

med mindre än 10 000 ord. Av dessa finns 32,5 procent av nyckelorden i protokoll under 

5000 ord.  I Gällivare återfinns 16 procent av nyckelorden i protokoll som är kortare än 10 

000 ord. Enbart 0,3 procent av nyckelorden förekommer i protokoll under 5000 ord. Slutligen 

kan vi också se att den största andelen nyckelord i Gällivare, 83,5 procent,  finns i protokoll 

över 10 000 och 15 000.  

En tolkning av detta skulle kunna vara att politikerna i Gällivare behöver prata längre för att 

jämställdhet ska komma upp på agendan. Förekomsten av nyckelord i protokoll under 5000 

ord är knappt märkbar, under 1 procent. Det skulle kunna antas att jämställdhet är mer 

prioriterad i Arboga då hela 32,5 procent av nyckelorden förekommer i protokoll som är 

kortare än deras genomsnittliga längd. Om vi översätter det skrivna ordet till talad tid så 

skulle man kunna säga att jämställdhet inte ens kommer på tal på de kortare sammanträdena i 

Gällivare.  

6.2 Nyckelordens specifika förekomst 

Vi har delat in nyckelorden i kategorier där jämställt/d/da och jämställdhet tillhör kategorin 

jämställ. Kategorin kön avser endast nyckelordet kön-, då ordet könsmaktsordning inte 

förekommit i någon av kommunernas protokoll. Vi har dock valt att ha genus som en egen 

kategori då det är ett begrepp som syftar mer till ett socialt kön och kan antas ha en koppling 

till ett genussystem. I kategorin man/kvinna räknar vi in nyckelorden mans-/män, kvinno-

/kvinnor. Slutligen kommer kategorin manligt/kvinnligt. Vi har sedan räknat ut hur stor andel 

av alla förekommande nyckelord som utgörs av respektive kategori, vilket presenteras i 

tabellen nedan.  

Tabell	7.	Procentuell	fördelning	av	alla	förekommande	ord	som	utgörs	av	respektive	ord.		

Kommun		 Jämställ	 Kön	 Genus	 Man/kvinna	 Manligt/kvinnligt		
Gällivare		 73	%	 14	%	 0,2	%	 11	%	 0	%	
Arboga	 21	%	 45	%	 18	%	 16	%	 0,05	%	

 

Nyckelorden könsmaktsordning och kvinnligt/kvinnliga förekommer inte i något protokoll, 

varken hos Gällivare eller Arboga. Manligt/manliga förekommer enbart en gång, i ett 
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protokoll från Arboga. Förekomsten av de olika nyckelorden har en något jämnare spridning i 

Arbogas protokoll. I Gällivare tillhör majoriteten av orden, 73 procent, kategorin jämställ. 

Genus är ett nyckelord som vi på förhand kategoriserat som ett mer normerande ord, då genus 

kan visa på en medvetenhet om det rådande genussystemet. 18 procent av Arbogas nyckelord 

består av begrepp som innefattar nyckelordet genus medan motsvarande siffra hos Gällivare 

enbart är 0,2 procent.  

Tabell	8.	Nyckelordens	förekomst	i	KF	och	KS		

Kommun	 Antal	ord	KS	 Nyckelord	 Antal	ord	KF	 Nyckelord	 Förekomst	av	nyckelord	i	KF	
Gällivare	 298	802	 45	 173	155	 11	 19,6	%	
Arboga	 178	545	 73	 164	076	 102	 58,2	%	

	

Tabell	9.	Nyckelord	uppdelat	per	år	och	kommun		

Kommun	 2015	 2016	 2017	
Gällivare	 38	 6	 12	
Arboga	 43	 106	 26	

 

Hur kommunpolitikerna har använt våra nyckelord över tid har kanske inte någon betydelse 

för vår analys, då könsfördelningen har sett likadan ut under hela perioden. Dock går det att se 

att i den politiska ledningen i Gällivare använde nyckelorden som mest under 2015. Den 

största skillnaden mellan kommunerna är 2016, där Arboga nämner 100 stycken nyckelord 

fler än Gällivare. Det går med säkerhet att säga att jämställdhet i protokollen inte framställs 

som en prioriterad fråga i Gällivare. Även fördelningen över tid visar att jämställdhet inte är 

en fråga som har en stående punkt på agendan. Vi kan också se att fler av Gällivare nyckelord 

återfinns i kommunstyrelsens protokoll, endast 19, 6 procent av totala antalet nyckelord är 

från kommunfullmäktige. I Arboga ser vi det motsatta där 58,2 procent av det totala antalet 

nyckelord återfinns i protokoll från kommunfullmäktige.  

6.3 Nyckelord i sin kontext  

Vid genomförandet av den kvantitativa analysen så visade det sig ganska snabbt att de flesta 

nyckelorden förekommer i ett fåtal protokoll hos kommunerna. Det går även att i kvantitativa 

analyser studera placeringar, exempelvis vart i tidningar annonser förekommer (Boréus & 

Bergström 2012, s. 52). Därför ämnar vi göra en djupare analys av de protokoll där det 

förekommer fler än 10 nyckelord och även tillföra rubriken eller det område som de 

förekommer i, till analysen. Går det att på det viset se en skillnad i vad det är för typ av 

innehåll som nyckelorden förekommer i? Vi avser inte att analysera själva texten något 

ytterligare.  



 27 

 

Tabell	10.	Protokoll	med	hög	andel	nyckelord		
Arboga		 Gällivare	
Datum	 161108	 160209	 160225	 161124	 151124	 Datum	 150113	
Antal	nyckelord		 19		 33	 31	 19	 12	 Antal	nyckelord	 29	

Arboga har fem protokoll där antal nyckelord överstiger 10 medan Gällivare endast har ett 

protokoll med fler än 10 nyckelord. Vi kan utifrån denna mer ingående innehållsanalys se att 

samtliga protokoll från Arboga med fler än 10 nyckelord, finns under rubriken Svar på 

motioner. Det handlar om två motioner varav den ena är en motion om jämställdhet i förskola 

och skola, från en manlig politiker (V). Den andra är från en kvinnlig politiker (MP) och är en 

motion om likabehandling. Vi har inte gått in mer på innehållet i motionerna.  

Totalt så förekommer 114 av Arbogas nyckelord i dessa motioner. De två motionerna 

förekommer i protokoll från både Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Exempelvis 

går samtliga av nyckelordet genus som förekommer i vår analys att finna i dessa motioner, 

lika så gäller nyckelordet kön där 76 av totalt 79 återfinns i motionerna. Totalt återfinns 65 

procent av Arbogas nyckelord under rubriken Svar på motion. Även om vi skulle räkna bort 

de nyckelord som förekommer i motionerna så har Arboga fortfarande fler nyckelord i sina 

protokoll än Gällivare.  

Nyckelordet jämställdhet förekommer 29 gånger i Gällivares enda protokoll som överstiger 

10 nyckelord. Den typ av innehåll som nyckelorden förekommer i handlar om ett 

kommunstyrelsebeslut under rubriken Kommunförbundet Norrbotten, jämställdhet och 

jämställdhetsintegrering. Totalt återfinns 52 (51,7) procent av Gällivares nyckelord under 

denna rubrik.  

7. RESULTAT OCH ANALYS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 

7.1 Utgångspunkter och övergripande förhållningssätt  

Gällivare har en handlingsplan för jämställdhet som beslutades av politiken 2014 och gäller 

för perioden 2015-2020 (Gällivare 2014).  I Arboga beslutade politiken om en 

jämställdhetsplan 2008 som är giltig från 2009 och framåt (Jämställdhetsplan 2008). Både 

Gällivare och Arbogas planer ska vägleda deras arbete och integreras i hela verksamheten. 

Hela bakgrunden till Gällivares handlingsplan (2014) ligger i att kommunfullmäktige antagit 

den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional 
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nivå (CEMR). Gällivares jämställdhetsarbete baseras på kommunens värdegrund. 

Värdegrunden betonar allas lika värde och eftersträvar att jämlikhet och jämställdhet ska stå i 

fokus vid samverkan. Det övergripande målet med jämställdhetsarbetet är att kommunen ska 

vara jämställdhetsintegrerad. De menar också att de i sin roll som arbetsgivare, beslutsfattare 

och opinionsbildare har en avgörande roll i jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsintegrering 

förutsätter, enligt Gällivare, utbildningsinsatser för chefer, medarbetare och politiker i 

kommunen. De utgår ofta direkt ifrån CEMR och de understryker att de tagit offentlig 

ställning i jämställdhetsarbetet, genom att skriva under deklarationen samt att jämställdhet ska 

råda, något som också står angivet i den (Gällivare 2014, ss. 2-3, SKL 2009). Vi anser att 

Gällivare ofta formulerar jämställdhetsarbetet i abstrakta visioner. 

Arboga (2008) inleder sin jämställdhetsplan med att redogöra för att ett könsperspektiv 

handlar om att titta på könets betydelse i organisationen. Enligt Arboga är det ledningen som 

har den formella makten och ansvaret för att leda jämställdhetsarbetet. Därefter kommer ett 

avsnitt där de diskuterar om jämställdheten i Sverige. Arboga tar upp den könssegregering 

som råder där kvinnor arbetar deltid, har lägre medellön och att fler män sitter på 

chefspositioner. Därefter redogör de för jämställdheten i sin egen kommun, hur många 

anställda som finns och hur könsfördelningen ser ut i antalet heltidsanställda. Denna typ av 

problematisering gör inte Gällivare i sin handlingsplan för jämställdhet. Arboga tar också upp 

att jämställdhetsarbetet ska vara en del av framtida aktiviteter och utbildningar, detta för att 

frågan inte ska fastna på den centrala nivån (Arboga 2008, ss. 1-2). 

Detta tolkar vi som att Arboga har ett mer normkritisk förhållningssätt. De visar en förståelse 

för att det råder en skillnad i män och kvinnors livsvillkor, vilket vi anser vara ett 

könsspecifikt och systemförändrande perspektiv. Dels då de resonerar i ett könsspecifikt 

perspektiv där de synliggör kvinnor och män och dels då de lyfter att det finns en segregering 

på arbetsmarknaden. Både Gällivare och Arboga trycker på utbildningsinsatser som en väg till 

att uppnå en jämställdhetsintegrerad verksamhet och de båda anser även att jämställdhet ska 

införlivas i hela verksamheten (Gällivare 2014, Arboga 2008). Utbildningsinsatser anser vi 

kan vara systemförändrande åtgärder, då det avser att ge ny kunskap och förståelse. 

Handlingsplanen och CEMR ska integreras i Gällivares styrkort och styrsystem samt vägleda 

politiska beslut och de kommunala förvaltningarna. Styrkorten tas i uttryck genom fem 

perspektiv (Gällivare 2014, s. 4).  
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Tabell	11.	Gällivares	perspektiv	 
Perspektiv		 Innehåll		
Medborgarperspektivet		 Social,	ekologisk	och	ekonomisk	hållbarhet	som	den	samlade	viljeriktningen	för	att	nå	upp	

till	den	vision	kommunen	har.	
Tillväxt	och	
utvecklingsperspektivet		

En	god	och	strategisk	samhällsplanering	med	offensiv	omvärldsbevakning	är	det	som	krävs	
för	kommunens	unika	samhällsomvandling.		

Intern	effektivitet		 Kärnverksamheten	inom	skola,	vård	och	omsorg	ska	kvalitetssäkras,	lagar	och	förordningar	
ska	uppfyllas	och	de	säkerställa	en	jämställd	och	god	service	till	medborgarna.	

Medarbetarperspektivet		 Arbetsplatsen	ska	bestå	av	en	god	arbetsmiljö	och	jämställdhet	ska	vara	integrerat	i	den	
dagliga	verksamheten.	Jämställdhets	och	mångfaldsarbetet	ska	leda	till	att	medarbetare	ska	
få	lika	lön	för	lika	arbete	och	de	ska	kunna	verka	inom	samma	områden.	Medarbetares	
erfarenheter	och	kompetens	ska	självklart	tillvaratas,	samt	att	ingen	ska	bli	utsatt	för	
kränkande	särbehandling	eller	sexuella	trakasserier.	

Ekonomiperspektivet		 Handlar	om	att	Gällivares	resurser	ska	användas	effektivt	och	att	kommunen	ska	ha	en	god	
hushållning.		

 

Dock anser vi att perspektiven saknar ett jämställdhetsfokus och att de med sina breda 

formuleringar snarare fokuserar på jämlikhet, det saknas en könsaspekt. De använder sig till 

exempel av formuleringar som att jämställdhet i dessa perspektiv handlar om social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet, strategisk samhällsplanering, lika lön för lika arbete och 

att resurser ska användas effektivt. De menar också att medarbetares kompetenser ska 

tillvaratas och att ingen ska utsättas för sexuella trakasserier. Här saknar vi en maktanalys och 

ett särskilt jämställdhetsperspektiv, då de kopplar samman jämställdhetsarbetet med 

mångfaldsarbetet. Vi anser att det blir otydligt att det är jämställdhet mellan män och kvinnor 

som de syftar till. En effektiv och god hushållning behöver inte nödvändigtvis inkludera en 

könsaspekt. Begreppet medarbetare används, vilket också det kan visa på ett könsneutralt 

perspektiv i deras jämställdhetsarbete. Gällivare (2014) har i sitt medarbetarperspektiv även 

följande skrivelse  

“En arbetsmiljö med arbetsglädje, hög produktivitet och hög 

effektivitet vilar på en grund av män och kvinnors lika möjligheter 

som i sin tur ger kreativitet, nytänkande och flexibilitet.”  

(Gällivare 2014, s. 6). 

Detta anser vi är ett kvalitets- och nyttoargument som vi kopplar samman med 

likhetsperspektivet, att jämställdhet leder till högre kvalité och att det gynnar hela 

organisationen. Men som vi nämnt tidigare, handlar inte jämställdhet bara om att få, det 

handlar även om att avstå privilegier och makt.  

Arbogas jämställdhetsplan (2008) består till stor del av en uppföljning av deras tidigare 

jämställdhetsplan, baserad på intervjuer med förvaltningschefer och fackliga företrädare. Där 
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redogör de för de åtgärder som genomförts men att det inte nödvändigtvis innebär att arbetet 

är slutfört, då jämställdhetsarbetet ska ses som en pågående process. Till exempel så är de 

tydliga med att bara för att det inte finns någon kännedom om sexuella trakasserier i 

kommunen betyder det inte att sexuella trakasserier inte har förekommit. En liknande analys 

har de när det kommer till att uppnå en jämn könsfördelning. De uppmanar att vid rekrytering 

efterfråga det underrepresenterade könet, dock skrivs det sällan ut i annonsen vilken kön som 

är underrepresenterat trots att en analys gjorts på könsfördelningen i yrkesgruppen. Arboga 

försöker därmed arbeta för en jämn könsfördelning men menar att problemet ligger i att det 

efterfrågade könet inte söker eller har rätt kompetens. Därmed menas att positiv 

särbehandling sällan eller inte alls används trots att de ställer sig positiva till detta.  

Vi menar att det finns en skillnad mellan kommunerna, genom att Arboga i sin 

jämställdhetsplan utvärderar sin egen verksamhet och tar den som utgångspunkt i sitt 

jämställdhetsarbete. Det kan tolkas som att de i sitt kvantitativa/systembevarande arbete om 

jämn könsfördelning också för resonemang som går att koppla till systemförändrande 

perspektiv, genom att de kritiserar hur de själva arbetar i frågan. Vi anser dock att de inte 

kritiserar den egna organisationen, så som vi anser att ett systemförändrande perspektiv skulle 

innebära, när de redogör för att varför inte jämn könsfördelning uppnåtts ligger i att de som 

efterfrågas inte söker eller har rätt kompetens.  

7.2 Mål och åtgärder  

Gällivares (2014) övergripande målsättning presenteras i en tabell med mål och åtgärder, där 

kommunen själva skriver att de vill ha mätbara mål i alla verksamheter. De utgår från deras 

fem perspektiv kopplade till CEMR-artiklarna och utifrån dessa baseras kommunens nio mål 

och som därefter konkretiseras i styrtal, som enligt vår förståelse är måtten på måluppfyllelse. 

I tabellen har de exempelvis målen jämställd politisk representation, en god och jämlik hälsa 

och unik och attraktiv arbetsmiljö, jämställdhet är integrerad i det dagliga arbetet samt 

positiva genusbilder utan stereotypa könsroller. Vi anser att dessa mål har olika innebörder 

och kräver därför olika åtgärder. Gällivares åtgärder och mått till samtliga mål handlar om 

uppdelning på kön och könsrepresentation, en strävan efter att nå en 60-40 procentig 

fördelning (Gällivare 2014) (se bilaga 1).  

Vi anser att det är svårt att utläsa ur Gällivares mål och mått vad de avser att förändra eller 

vad som avses att uppnå. Exempelvis så är ett mål positiva genusbilder utan stereotypa 

könsroller (Gällivare 2014) och här ställer vi oss frågan vad som egentligen menas med detta? 
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Vi anser att det saknas problemformuleringar. Det uppstår också frågetecken då måttet på 

måluppfyllelse i detta mål är uppdelat på kön, då vi anser att det är ett mått som inte 

överensstämmer med målet. Här gör vi tolkningen att de försöker lösa ett problem, som är 

systemförändrande och som handlar om förändring av normer, genom att använda 

systembevarande/kvantitativa åtgärder.  

På samma sätt gör de inom målen jämställd samhällsplanering och utveckling, jämställd 

upphandling av varor och tjänster samt i målet att jämställdhetsanalyser ska göras vid beslut 

och fördelning av resurser samt i årsredovisning, miljöplan, i gemensamma 

planeringsförutsättningar och folkhälsopolitik. Måtten för måluppfyllelse i dessa mål handlar 

om antal hållbarhetsbedömningar, antal genomförda jämställdhetsanalyser och procentuellt 

antal jämställda kontrakt (Gällivare 2014). Vi anser att samtliga mått för Gällivares mål 

handlar om systembevarande åtgärder. Det finns inga analyser om varför dessa mål är 

uppsatta, de redogör inte heller för vad de avser med olika begrepp.  

Gällivares handlingsplan (2014) avslutas med information om uppföljning. Där anges att en 

könsuppdelad uppföljning ska rapporteras en gång per år till kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige. Gällivare redogör för att det finns kvalitativa och kvantitativa aspekter 

av jämställdhet. De menar att den kvantitativa jämställdheten handlar om jämn 

könsfördelning mellan kvinnor och män, där en grupp som består av mer än 60 procent av ett 

kön, är mans- eller kvinnodominerade. Enligt Gällivare (2014) handlar den kvalitativa 

jämställdheten om att ta till vara på kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och 

värderingar, för att berika och påverka utvecklingen.  

Trots att de visar på denna förståelse av jämställdhetsarbetets olika aspekter så anser vi att det 

i stort sett inte går att finna några kvalitativa analyser eller perspektiv på jämställdhetsarbete i 

deras handlingsplan, med undantag för att de lyfter utbildningsinsatser som en väg till 

jämställdhet.  

Arboga redovisar, likt Gällivare, mål och åtgärder på sina målområden. För varje område så 

görs även en kartläggning om hur det ser ut i kommunen och därefter sätts mål och åtgärder 

upp på dessa områden (Arboga 2008).  
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Tabell	12.	Arbogas	mål	och	åtgärder		

Område	 Mål	 Åtgärd	
Arbetsmiljö	 Arbetsplatserna	ska	lämpa	sig	

för	både	kvinnor	och	män	
-	Varje	förvaltning	ska	underlätta	för	kvinnor	och	män	att	utnyttja	de	
möjligheter	till	friskvård	som	förekommer	
-	Kommunen	ska	försöka	hitta	ett	alternativ	till	friskvårdstimmen	
-	Erbjuda	samtliga	medarbetare	gemensamma	hälsofrämjande	
aktiviteter	

Föräldraskap	 Möjlighet	att	förena	arbetsliv	
med	föräldraskap	för	alla	
anställda	

-	Chefer	ska	stimulera	män	att	vara	föräldralediga	
-	Informationstillgång	till	föräldralediga	ska	vara	tillfredsställande	
-	Möten	ska	förläggas	på	arbetstid	
-	Möjlighet	att	återgå	till	arbetet	utan	uppgifter	släpar	efter	

Sexuella	
trakasserier	

Inga	sexuella	trakasserier	får	
förekomma	

-	Anställda	ska	upplysas	om	handlingsplanen	regelbundet	
-	Information	vid		introduktion	för	nyanställda	
-	Handlingsplanen	görs	tillgänglig	i	pappersformat	

Utbildning/	
kompetens/	
medarbetar-	
samtal	

Alla	medarbetare	ska	erbjudas	
utbildning	eller	
kompetensutveckling.	Samtliga	
medarbetare	ska	erbjudas	ett	
årligt	medarbetarsamtal	

-	Årliga	medarbetarsamtal	
-	Samtalen	ska	leda	till	kompetensutvecklingsplan	
-	Kontinuerlig	utbildning	i	medarbetarsamtal	
-	Ledarskapsutbildning	
-	Fördelning	av	resurser	för	utbildning	och	kompetensutveckling	

Rekrytering	 En	jämn	könsfördelning	då	det	
leder	till	en	bättre	arbetsplats	

-	Jämställdhetsarbetet	presenteras	vid	introduktion	
-	Varje	rekrytering	ska	ses	som	ett	sätt	att	nå	jämnare	könsfördelning	
-	Kombinerade	tjänster	skapar	heltidsanställningar	
-	Annonser	ska	utformas	så	att	det	underrepresenterade	könet	söker	
tjänst	
-	Jämn	könsfördelning	på	chefsnivåer	är	en	kvalitetsfråga	

Löner	 Inga	osakliga	löneskillnader	får	
förekomma	

-	Löneanalyser	ska	fortsätta	genomföras	varje	år	för	att	förebygga	att	
osakliga	löneskillnader	uppstår	
-	Utjämna	de	traditionella	löneskillnader	som	råder	mellan	mans-	och	
kvinnodominerade	yrken	samt	det	långsiktiga	målet	att	inom	de	
kvinnodominerade	yrkena	höja	statusen.	

 

Här anser vi att samtliga mål har åtgärder som är mer rimliga i relation till målet än Gällivare. 

Åtgärden om att stimulera män till att ut föräldraledighet klassar vi in som systemförändrande 

arbete, då det handlar om att bryta vanor och normer. Vi anser även att de är mer 

könsspecifika då de särskilt problematiserar män och föräldraledighet. Arbogas (2008) 

åtgärder till målet om löneskillnader menar vi även visar på systemförändrande- och 

skillnadsperspektiv då de vill höja statusen för kvinnodominerade yrken och de lyfter att det 

råder traditionella löneskillnader. Dock anser vi att de, likt Gällivare, för nyttoargument om 

att jämn könsfördelning leder till en bättre arbetsplats och att det är en kvalitetsfråga för 

Arboga, som kan anses tyda på ett likhetsperspektiv.  

7.3 Sammanställning  

Trots att Gällivare skrivit under CEMR och har som mål att jämställdhet ska integreras i alla 

delar av verksamheten så upplevs deras handlingsplan som ganska otydlig. Det saknas egna 

analyser av Gällivares situation, vilket är viktigt i ett systemförändrande perspektiv. Det finns 

inga underliggande eller direkta maktanalyser i Gällivares handlingsplan och det nämns aldrig 

att kvinnor och män har olika förutsättningar eller möjligheter. De tar inte heller upp 

att/om/eller hur de ska arbeta med att förändra normer, stereotyper eller 
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organisationskulturen. Deras jämställdhetsplan består av könsneutrala mål och åtgärder. 

Samtliga av deras åtgärder handlar om kvantitativa mått, könsfördelning, antal och procent. 

Därmed anser vi att Gällivares arbete till största del kännetecknas av systembevarande 

jämställdhetsarbete med ett likhetsperspektiv. Ett exempel på detta är att de för nyttoargument 

om att jämställdhet leder till högre kvalitet på arbetet. Det saknas ett tydligt 

skillnadsperspektiv i Gällivares Jämställdhetsplan.  

Rönnblom (2011, s. 48) menar att när jämställdhet ska operationaliseras till ett verktyg så 

finns en risk att det blir verktyget som ska genomföras och utvärderas. Innehållet och målet 

med jämställdhetsarbetet glöms bort och reduceras istället till ett verktyg. Hon för i annan 

artikel en liknande diskussion (Rönnblom 2002, s. 213) om att begreppet jämställdhet blir 

problematiskt i jämställdhetsplaner då det både ska avse ett problem samtidigt som det 

används som en vision. Bakgrunden till varför jämställdhet är viktigt att arbeta för, tenderar 

att glömmas bort. Vi för samma resonemang för Gällivare, det verkar som att det handlar om 

metoden, CEMR, mer än vad det handlar om att genomföra förändringar och arbeta för 

jämställdhet i kommunen.  

Arboga tar avstamp i sin egen verksamhet och verkar ha format mål och åtgärder utefter den. 

Redan inledningsvis lyfter de könsperspektiv och den rådande könssegregeringen, vilket vi 

anser är en könsspecifik utgångspunkt som betonar skillnadsperspektivet. Flera mål baseras 

på deras redan gjorda problemformuleringar och åtgärderna verkar vara verksamhetsspecifika 

för Arboga. De lyfter fram skillnader i hur föräldraledigheten ska arbetas med ur ett 

könsperspektiv. De formulerar normerande åtgärder som kan antas handla om att förändra 

föreställningar om män och föräldraledighet. I Arbogas jämställdhetsplan ser vi mer 

systemförändrande perspektiv än i Gällivares.  

8. ANALYS OCH RESULTAT ÅRSREDOVISNING  
I Arbogas årsredovisning för 2017 så förekommer begreppen kön och genus inte alls. 

Begreppet jämställda lyfts en gång i Arbogas årsredovisning, detta sker när de talar om att de 

ska arbeta med en inspirerande livsmiljö.  

“Arboga är ett demokratiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. 

Här råder hög tolerans och människor är jämlika och jämställda. 

Arboga ska vara en mångkulturell stad. Naturresurser som vatten och 

luft skyddas och används på ett varsamt sätt.”  

           (Arboga 2018, s. 12).  
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Begreppen kvinna/kvinnor förekommer sex gånger och männen endast en gång. De redogör 

för att lönekartläggning genomförts och redovisar lön, medelålder och sjukfrånvaro uppdelat 

på kön. Trots att det framgår i en tabell att kvinnor har en sjukfrånvaro på 7,4 och män 3,6 så 

görs ingen analys om skillnader utan de lyfter enbart siffrorna för att den totala 

sjukfrånvarominskat (Arboga 2018). När Arboga (2018) redogör för invånarnas utbildning, då 

problematiseras att andelen invånare med eftergymnasial utbildning är lägre i Arboga jämfört 

med i övriga Sverige och att män har en lägre eftergymnasial utbildningsnivå som överskrider 

tre år, än vad kvinnor har.  

Vi anser att Arboga i sin årsredovisning inte återkopplar till sin jämställdhetsplan, då de till 

skillnad från jämställdhetsplanen i stort sett bara lyfter fram systembevarande siffror. Vi anser 

även att det sammanhang som jämställdheten förekommer i mer uttrycks i en ett könsneutral 

formulering som visar på ett likhetsperspektiv. Trots att Arboga flera gånger i sin 

jämställdhetsplan påvisade ett könsspecifikt perspektiv, så går det endast att finna en sådan 

formulering i deras årsredovisning. Det är när de redogör för invånarnas utbildning.  

I Gällivares årsredovisning förekommer jämställdhetsbegrepp sammanlagt 27 gånger. Kön 

förekommer 5 gånger men genus förekommer inte alls. Begreppen kvinno/kvinnor och 

män/männen förekommer 71 gånger. Gällivare har även jämställdhet som en egen rubrik i sin 

årsredovisning. Där redogör de för sin placering i SKL öppna jämförelser och att deras 

resultat har förbättrats. Här följer de upp jämställdhetsplanens mål om att representationen är 

jämställd och att folkhälsan är jämställd (Gällivare 2018). De redogör för att kvinnors hälsa 

dock har försämrats mer än mäns hälsa och att det råder skillnader i hälsa mellan och inom 

könen. De konstaterar även i sin förvaltningsberättelse att kommunen inte har uppnått sina 

mål på det området. Till exempel skriver de att jämställdhetsuppföljningen i Gällivare 

kommun når en delvis uppfylld nivå. Av 11 målsättningar når de full måluppfyllelse i 6 av 

dem. Gällivare lyfter i sin årsredovisning att det förekommer skillnader mellan könen då det 

kommer till åsikter och upplevelser av kommunens verksamhet (Gällivare 2018).  

Precis som Arboga, så redogör Gällivare för könsuppdelad statistik på sin verksamhet, antal 

tillsvidareanställda, antal som arbetar deltid, medellön, sjukfrånvaro (Gällivare 2018). Det 

saknas även hos dem analyser och problem till varför deras siffror ser ut som de gör. 

Gällivare visar, till skillnad från Arboga, att kvinnors medellön var lägre än män och att två 

yrkesgrupper ska analyseras vidare. De nämner dock inte vilka grupper det skulle vara.  
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Likt Arboga så visar även Gällivare upp en annan bild än vad som ges i deras 

jämställdhetsplan. I Gällivares årsredovisning, anser vi att det går att återfinna ett mer 

systemförändrande perspektiv än i Arbogas årsredovisning. I årsredovisningen kritiserar 

Gällivare sin egen verksamhet utifrån ett könsspecifikt perspektiv på både sina egna 

medarbetare och kommunens invånare. Som framkommer i analysen av jämställdhetsplanen 

så har Gällivare endast systembevarande mått och åtgärder, vilket även till viss del återspeglas 

i deras årsredovisning. Men även om det handlar om antal i årsredovisningen så fokuserar de 

ändå lite mer på skillnader mellan män och kvinnor.  

Trots att Arboga har betydligt fler nyckelord i sina protokoll, samt mer systemförändrande 

perspektiv i sin jämställdhetsplan än Gällivare så går nästan inte jämställdhet att återfinna i 

deras årsredovisning. Trots att Gällivare har färre nyckelord i sina protokoll och 

systembevarande perspektiv i sin jämställdhetsplan, så har Gällivare ett betydligt större fokus 

på jämställdhet i sin årsredovisning än Arboga.  

9. SLUTSATS OCH DISKUSSION  

9.1 Slutsats 

Vi konstaterar följande huvudsakliga slutsatser; 

1. Finns det en skillnad i hur frekvent jämställdhetsord förekommer i de politiska 

sammanträdena, mellan en kommun med hög respektive låg kvinnorepresentation? 

Den kvantitativa analysdelen i vår studie visar att en högre grad av kvinnorepresentation i 

kommunens politiska ledning inte leder till mer utrymme för jämställdhet på den 

allmänpolitiska agendan. Arboga har lika många sammanträden som Gällivare, de har kortare 

protokoll men de använder jämställdhetsord mer frekvent. Faktum är att kommunfullmäktige i 

Gällivare under tre års tid endast benämner våra jämställdhetsord 11 gånger, medan 

motsvarande siffra för Arboga är 102. Utifrån detta så kan vår hypotes förkastas.  

o Finns det en skillnad i vilket sammanhang som jämställdhetsorden 

förekommer?  

Det går att se en skillnad i vilka sammanhang som jämställdhetsorden förekommer i 

kommunerna. De flesta av jämställdhetsorden i Arbogas protokoll kommer upp på agendan 

genom motioner från politiker och drygt hälften av jämställdhetsorden i Gällivares protokoll 

är genom ett kommunstyrelsebeslut. Dock har Arboga, utöver de jämställdhetsord som vi gett 
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ett sammanhang, fortfarande fler jämställdhetsord i sina protokoll jämfört med Gällivares 

totala antal jämställdhetsord.  

2. Hur definieras jämställdhet i kommunens jämställdhetsplaner och vilka skillnader går 

det att utläsa mellan kommunerna?  

Utifrån vår kvalitativa komparation av de två kommunerna så drar vi slutsatsen att en högre 

grad av kvinnorepresentation inte nödvändigtvis leder till ett mer systemförändrande eller 

normkritiskt jämställdhetsarbete. Till skillnad från Gällivare så kritiserar och analyserar 

Arboga sin egen verksamhet. Gällivare verkar mer ta CEMRs skrivningar och sätta in i en 

handlingsplan, där deras egen verksamhet glöms bort. När det kommer till vilka åtgärder eller 

mått som ska göras inom kommunernas mål på jämställdhetsområdet så har Gällivare 

systembevarande mått för systemförändrande mål. Arboga har istället åtgärder som både är 

systembevarande och systemförändrande på mål som är systembevarande. Arboga har även, 

till skillnad från Gällivare, något mer könsspecifika formuleringar där de exempelvis har 

synen på föräldralediga män som en åtgärd för en jämställd föräldraledighet. Gällivares 

jämställdhetsplan har ett mer könsneutralt perspektiv där man talar om medarbetare och där 

jämställdhet delvis reduceras till att handla om hållbarhet och god ekonomisk hushållning. 

Det könsneutrala perspektivet kopplas också samman med deras likhetsperspektiv, att det ska 

vara lika mellan könen. Vi anser att Arbogas jämställdhetsplan innehåller ett större skillnads- 

och systemförändrande perspektiv än Gällivare. Vår hypotes kan därmed förkastas.  

3. Återspeglar kommunernas årsredovisning hur de definierar jämställdhet i sina planer 

och hur prioriterad frågan är i de politiska sammanträdena? Går det att se en 

koppling?  

Den överskådliga analysen av kommunernas årsredovisningar ger en delvis annorlunda bild 

än den vi kunde se i de andra analyserna. Det förväntade resultatet från analysen av 

årsredovisningarna, om vi utgår från analysen av protokollen och jämställdhetsplanerna, är att 

Arbogas årsredovisning skulle ha ett betydligt större jämställdhetsfokus än Gällivare. Det är 

dock inte det resultatet vi kommit fram till. Vi kan istället se att den kommun med högst 

kvinnorepresentation, Gällivare, följer upp några av sina jämställdhetsmål i årsredovisningen. 

Arboga återspeglar inte över huvud taget sin jämställdhetsplan. I årsredovisningen kritiserar 

och analyserar Gällivare delvis den egna verksamheten, något som vi helt saknade i deras 

handlingsplan. Frekvensen av nyckelord visar också på att Gällivare ger jämställdhet ett större 

utrymme i sin årsredovisning än Arboga. Enligt denna analys, drar vi slutsatsen, att en högre 
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grad av kvinnorepresentation kan påverka kommunens jämställdhetsarbete, då jämställdhet 

fått mycket större utrymme i Gällivares årsredovisning än i Arbogas.  

9.2 Slutdiskussion  

Syftet med denna undersökning var att studera och jämföra två kommuner och om graden av 

kvinnorepresentation påverkar kommunens förhållningssätt och prioriteringar på 

jämställdhetsområdet. Vi har eftersträvat en helhetsbild på kommunen genom valet av 

material att analysera, den allmänpolitiska agendan, spetsen av jämställdhetspolitiken och 

årsredovisningen som berättar vad kommunen arbetat med under året. Den kommun med 

högst kvinnorepresentation visar ett mindre fokus på jämställdhet i den första analysen och ett 

mindre normkritiskt förhållningssätt till jämställdhet i den andra analysen. 

Dock förändras mönstret när vi analyserar årsredovisningarna. Där framkommer en stor 

skillnad mellan kommunerna i hur jämställdheten får ta utrymme. Den tredje analysen har 

också en mer kontrollerande frågeställning, för att se om det finns en koppling mellan vad 

kommunerna säger i jämställdhetsplanerna med vad som återspeglas i årsredovisningarna. 

Resultatet från analysen av årsredovisningen visar alltså på ett annat resultat än tidigare 

analyser. Kan det vara så att högre kvinnorepresentation faktiskt leder till att jämställdhet 

integreras bättre i kommunens verksamhet. Årsredovisningen är det dokument som berättar 

om vad kommunen arbetat med under året samt kommunens mål och graden av 

måluppfyllelse. Om det ställs i relation till kommunernas ouppdaterade jämställdhetsplaner, 

vilken analys säger egentligen mest om kommunernas verksamhet? Kanske är det så att 

årsredovisningen får en större relevans i denna studie än jämställdhetsplanerna just för dess 

aktualitet. Det kan tolkas som att Arboga har lyckats ta fram en jämställdhetsplan som har 

mer normkritiska perspektiv än Gällivare, men om den inte kommer ut i det aktiva 

jämställdhetsarbetet eller speglas alls i årsredovisningen, vad säger det då om Arbogas 

politikers förhållningssätt till jämställdheten? Kan det vara så att trots att Arboga både pratar 

om jämställdhet oftare än Gällivare och har ett mer systemförändrande förhållningssätt i sin 

jämställdhetsplan, så stannar deras jämställdhetsarbete som en pappersprodukt som inte blir 

fullt ut implementerad i verksamheterna?  

Dock har vi förståelse för att det kan finnas en skillnad i vad som anges i det formella, därmed 

även i årsredovisningen, med vad som aktivt görs i kommunen. Vi anser att det hade varit 

oerhört intressant att fortsätta uppföljningen av Gällivare och Arbogas jämställdhetsarbete 

genom att ytterligare undersöka vilka beslut som tas på jämställdhetsområdet och hur medel 
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och resurser fördelas. Det vore även intressant att genomföra intervjuer om 

organisationskulturen på kommunerna och vilket utrymme politikerna och tjänstepersonerna 

anser att jämställdhet får i organisationen. Vi har även förståelse för att kvinnorepresentation 

kan påverka på olika sätt. Vår forskningsöversikt visar på bredden av de olika effekter som 

kvinnorepresentation kan leda till, exempelvis så kan synen på kvinnor eller kvinnligt 

ledarskap kanske skilja sig helt mellan kommunerna. Sådant som vår studie inte kan se. 

Återigen, anser vi att vidare analys av dessa kommuner hade varit spännande. 

Vi vill dock återkoppla till det som Eduards (2002, s. 40) understryker, att även om kvinnors 

närvaro i politiken inte gör skillnad, så är det inte en legitim grund för att ifrågasätta kvinnliga 

politikers arbete. Den kritik och misstanke mot att män inte kan företräda kvinnor eller 

prioriterar jämställdhet i samma utsträckning som kvinnor, kan delvis utifrån denna studie 

tolkas vara ogrundad. Det går att fundera över om det inte är så att det enbart är kvinnor som 

till högre utsträckning vill bryta den rådande könsmaktsordningen? Eller beror det på att de 

anser att jämställdhet är uppnått? Kan det vara så att, om det ser jämställt ut på 

sammanträdena, så lyfts inte jämställdhetsfrågan i rummet? Den tas som självklar.  

Trots att vi kontrollerat för och hållit konstant kommunernas politiska styre och dessutom valt 

kommuner som har ett blandstyre, så anser vi att delen av den kvantitativa analysen där vi 

väger in rubriker, i termer av övergripande sammanhang, även kan ge utrymme för en annan 

tolkning. Mer än hälften av Arbogas jämställdhetsord kommer upp på den politiska agendan 

genom motioner från enskilda politiker från partier som ligger åt vänster på den politiska 

skalan. Det kan tolkas som att jämställdhet på Arbogas allmänpolitiska agenda skulle se 

väldigt annorlunda ut om inte de två politikerna var verksamma i kommunen. Vi anser att en 

möjlig förklaring skulle kunna vara att dessa politiker agerar som aktivister, som drivs av 

personligt engagemang. Återigen hade det genom intervjuer varit intressant att vidare 

undersöka om det är dessa personliga engagemang som driver jämställdhetsarbetet. 

Vi har även diskuterat vad vår studies möjliga resultat skulle kunna säga om Sveriges 

jämställdhetspolitik. Om vårt resultat hade varit att Gällivare hade ett mycket större fokus på 

jämställdhet och att det återspeglades i våra tre analyser, så skulle det skulle kunna anses vara 

ett negativt läge för jämställdhetspolitiken. Det  skulle alltså krävas kvinnor för att 

jämställdhet ska prioriteras. Det resultat vi kommit fram till nu kan därmed anses vara 

positivt. Det kan dock även anses negativt ur ett annat perspektiv, då vi anser att både 

Gällivares och Arbogas jämställdhetsplaner är ouppdaterade. Planerna har för många år på 
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nacken för att gälla ett område som ska genomsyra hela verksamheten och som trots allt 

handlar om mäns och kvinnors rättigheter, skyldigheter och möjligheter. I den frågan är 

kommunerna en viktig aktör, som har en direkt påverkan på anställdas och medborgares liv. 

Det är ingen av kommunerna som för några direkta maktanalyser eller som diskuterar hur 

relationen ser ut mellan män och kvinnor i kommunen. Här kan vi se paralleller till det som 

Rönnblom (2002, s. 213) diskuterar, om att jämställdhet har blivit ett könsneutralt begrepp då 

begreppet i sig inte säger något om vilket av könen som är den förfördelade eller 

missfördelade parten. 

Då det är 10 år sedan som Arboga beslutade om sin jämställdhetsplan och 4 år sedan som 

Gällivares jämställdhetsplan upprättades, så kan vi se att de inte följer diskrimineringslagen 

som anger att en ny jämställdhetsplan ska upprättas var tredje år. Lennqvist Lindén (2008, ss. 

264 – 266) har i en analys av Uppsala kommuns jämställdhetsarbete diskuterat pliktskyldigt 

jämställdhetsarbete, där intresset i frågan har sjunkit med tiden och mer sker pliktskyldigt. 

Det handlar om jämställdhetspolicys med några år på nacken och som inte har uppdaterats, 

vilket hon tolkar som passivitet som är en barriär för jämställdhetsarbete. Det ökade intresset 

för mångfald gör dessutom att jämställdheten hamnar i skymundan. Lennqvist Lindén (2008, 

s. 266) förklarar även denna passivitet utifrån föreställningen om att det i Sverige råder 

jämställdhet. Det är ett område som vi har lyckats på och det gäller inte längre oss. Vi anser 

att vi kan se denna passivitet och pliktskyldiga jämställdhetsarbete i både Gällivare och 

Arboga. Det hade varit intressant att analysera detta utifrån en mer kritisk metod, exempelvis 

Bacchi (2012) kritiska policyanalys Whats the problem represented to be? approach som även 

inkluderar vad som inte sägs eller finns med och hur det ger mening.  

Vid analysen av kommunernas jämställdhetsplaner framkom även att det finns andra planer 

som kommunen anser är relevanta i jämställdhetsarbetet. Det är en likabehandlingsplan i 

Arboga som gäller för åren 2012-2014 och Gällivare har en plan som heter Lika möjligheter - 

Lika rättigheter som har reviderats kontinuerligt jämfört med deras handlingsplan, senast var 

2018. Vi anser att då båda dessa är nyare och mer uppdaterade än deras jämställdhetsplaner, 

så sänder det en signal på att båda kommunerna betonar jämlikheten i deras 

jämställdhetsarbete. Detta tolkar vi som att det återigen visar på att arbetet saknar 

maktanalyser och ett könsspecifikt fokus. Grundar sig jämställdhetsarbetet i Sverige på en 

icke-radikal ideologi som gör att jämställdhetsarbetet blir mellanmjölk? Har jämställdheten 

blivit en administrativ rutin?  
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Bilaga 1 Gällivares mål och åtgärder  

 
Perspektiv	 Mål		 Styrtal	(mått)		

Medborgare		 Jämställd	politisk	
representation		
	
En	god	och	jämlik	hälsa	i	livets	
alla	skeenden	
	
Unik	och	attraktiv	livsmiljö	

Könsfördelning	i	KF,	KF-gruppernas	ordförande,	KF	valbara	platser,	KS,	
KSAU,	nämndernas	ordförande	och	nämndernas	sammansättning,	
kommunala	bolagsstyrelser.	60	–	40%	fördelning.	
	
Måluppfyllelse	enligt	folkhälsopolitiska	planen	uppdelat	på	kön.	60-40	
%	fördelning.		
	
Måluppfyllelse	enligt	miljöplanen	uppdelat	på	kön.	40-60	%	fördelning.		

Tillväxt	&	
Utveckling		

Jämställd	samhällsplanering		 Antal	genomförda	sociala	hållbarhetsbedömningar.	

Intern	
effektivitet		

Jämställdhetsanalyser	
genomförs	inför	beslut	samt	
vid	tilldelning	av	resurser.		
	
Jämställdhetsanalyser	
genomförs	i	Årsredovisning,	
GPF,	Folkhälsopolitik	samt	
Miljöplan.	

En	jämställdhetsanalys	görs	vid	varje	tjänsteskrivelse.	
	
Antal	genomförda	analyser.	

Medarbetare		 Jämställdhet	är	integrerad	i	
den	dagliga	verksamheten.		
	
Positiva	genusbilder	utan	
stereotypa	könsroller		

Måluppfyllelse	enligt	Lika	rättigheter	–	lika	möjligheter	uppdelat	på	
kön.	Medarbetarenkäten	är	uppföljningsverktyg	60-40%	fördelning.		
	
Måluppfyllelse	enligt	Lika	rättigheter	–	lika	möjligheter	samt	enligt	
kommunens	värdegrund	uppdelat	på	kön.	Medarbetarenkäten	är	
uppföljningsverktyg	60-40%	fördelning,		

Ekonomi		 Jämställd	upphandling	av	
varor	och	tjänster		

Samtliga	kontrakt	gällande	upphandling	av	varor	och	tjänster	främjar	
jämställdhet.	Antal	%	kontrakt.		

 


