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Abstract 
This essay sets out to compare and understand the development of the political representation 

in two Swedish municipalities during the feminist wave in the 1980’s and 1990’s. The main 

question of the essay concerns how the development of female representation in municipal 

council can be understood in regards to this feminist wave. It also seeks out to understand 

what similarities and diffrences that can be identified in the two municipilaties. The 

motivation of the essay is based upon understanding if some municipalities are more receptive 

by outside pressure and if some are less receptive. This outside pressure in this case is limited 

to the feminist wave during the 1980’s and the 1990’s. 

 

The method in use is a comparative cross-sectional study with a ”most diffrent research 

design”. The selection of the two municipalities is based upon that they are as different as 

possible according to the ”local gender contract”. Which means a traditional municipality and 

a more modernistic. The empirical material of the essay includes protocol that shows every 

councilor that has been elected in the municipalities during the feminist wave. Using the 

protocols a study has been conducted researching if the modernistic or the traditional 

municipality has been more or less receptive of the feminist wave. The result shows that both 

municipalities has been receptive of the feminist wave, although the traditional municipality 

has been receptive in the form of a late response. Furthermore the results show that both the 

parties in the municipalities and the municipalities as a whole has given different response to 

the feminist wave which can be understood through formal and informal political institutions. 
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1. Inledning och bakgrund 
I dagens Sverige har vi ett välutvecklat demokratiskt system i form av en representativ 

demokrati. Den representativa demokratin innebär att medborgare via politiska val röstar på 

det parti eller den person som representerar den enskildes värderingar. De förtroendevalda 

representanterna för sedan medborgarnas talan i offentliga beslutsfattande organ. Det 

huvudsakliga syftet med den representativa demokratin är att de folkvalda representanterna 

avspeglar befolkningens åsikter (Bengtsson 2008, s. 186).  

 

1.1  Åsiktsrepresentation och social representation 
För att skapa en direkt spegling av medborgarnas åsikter har vikten av social tillhörighet 

bland de förtroendevalda uppmärksammats både inom allmän debatt och statsvetenskaplig 

forskning. Bakgrunden till detta bygger på att de förtroendevaldas sociala bakgrund påverkar 

deras ställningstagande vid beslut av olika ärenden (Wide 2006, s. 4).  

 

Många studier visar att de förtroendevaldas sociala bakgrund förändrar politikens innehåll. 

Vanliga bakgrundsfaktorer kan vara utbildning, ålder, kön och etnicitet. En social faktor som 

varit av betydelse under de senaste 30 årens samhällsdebatt är kön. Jessika Wide (2006, s. 5) 

redogör för hur vissa politiska frågor nästan enbart initieras av kvinnliga förtroendevalda. 

Exempel på sådana frågor är sexualiserat våld, kvinnorepresentation och barnomsorg. Detta 

innebär enligt Wide att förtroendevalda i en representation utan hänsyn till jämlik fördelning 

av kön inte leder till en rättvis avspegling av medborgares åsikter. Folkvalda representanter 

bör därför vara så lik sin befolkning som möjligt i alla avseenden. Bland statsvetare har frågan 

om vad som bör representeras inte varit självklar. Den tidigare traditionella ståndpunkten om 

åsiktsrepresentation har utmanats av den feministiska forskningen som lyfter fram vikten av 

social representation (Wide 2006, s. 200). 

 

1.2  Den feministiska vågen på 1980 och 1990-talet 
Under 1980 och 1990-talets feministiska våg ökade kvinnorepresentationen i politiskt 

beslutsfattande organ. Ökningen beror till stor del av påtryckningar från olika nätverk, 

intresseorganisationer och offentliga utredningar. Men också genom att politiskt aktiva 
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kvinnor valde att engagera sig inom partierna vilket ledde till att kvinnors deltagande blev 

officiell politik under 1980-talet (Wide 2006, s. 175-176). 

 

Fredrika Bremer Förbundet är en idéburen intresseorganisation med ett mångårigt arbete för 

en ökad kvinnorepresentation. Förbundet noterade att kvinnorepresentationen ökat under 

1970-talet vilket innebar att de även förde prognoser över när en jämställd representation 

förväntas uppnås. En prognos som fördes efter valet 1982 visade att en jämställd 

representation inte kommer vara nådd förrän efter valet 2014. Denna prognos presenterades i 

media som gav stor uppmärksamhet vilket ledde till att Fredrika Bremer Förbundet fortsatte 

sitt arbete genom att kräva en ändring av vallagen som innebar ett könskvoteringsförfarande 

(Fredrika Bremer 2018). Någon lagändring skedde aldrig men däremot påbörjades en debatt 

som partierna påverkades av (Wide 2006, s. 176). Debatten om föreslagen lagstiftad 

könskvotering beskrevs senare som ett hjälpmedel inom partiernas organisationer som de 

själva får besluta om. 

 

År 1987 kom den statliga utredningen ”Varannan damernas” (SOU 1987:19). Utredningen 

hade som uppdrag att komma med åtgärdsförslag för att öka andelen kvinnor i statliga 

kommittéer och styrelser. Syftet med ”Varannan damernas” handlade inte om att peka ut 

männen på något sätt. Utan snarare att förändra deras roll och att väcka nya synsätt på 

jämställd representation som snarare betonar båda könens närvaron än förminskar männen 

vilket vissa partiföreträdare ansåg könskvoteringsförslaget att göra. Den statliga utredningen 

var främst riktad mot statliga styrelser och kommittéer men på grund av det rådande politiska 

klimatet hamnade även Varannan damernas i partiernas händer vilket ledde till en ökad 

kvinnorepresentation (Wide 2006, s. 176).  

 

Stödstrumporna var ett aktivt feministiskt nätverk under 1990-talet vilka hade som 

huvudfråga att öka kvinnorepresentationen i den politiska organisationen. Efter valet år 1991 

uppmärksammade Stödstrumporna att kvinnorepresentationen hade minskat från 38 till 34 

procent i riksdagen. Stödstrumpornas mål blev således att stödja redan politiskt aktiva 

kvinnor. Nätverket skulle vara hemligt och stängt med en slogan som löd ”hela lönen – halva 

makten”. Stödstrumporna fick snabbt gehör inom Socialdemokraternas kvinnor vilka gick ut i 

pressen och informerade om att de ville lansera en egen kvinnolista inför nästkommande val 

(Eduards 2002, s. 69-70). Stödstrumporna hade som syfte att öka kvinnorepresentationen 

inom de etablerade partierna inför valet 1994. Om inte detta gav framsteg hotade 
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Stödstrumporna med att bilda ett särskilt kvinnoparti. Vissa partiföreträdare var positiva till 

Stödstrumporna men samtidigt fanns ett kraftigt motstånd. Borgliga partiföreträdare menade 

att den ekonomiska strukturen hotades medan de socialdemokratiska partiföreträdarna 

hävdade att klasskampen skulle försvagas om ett kvinnoparti skapades. Stödstrumporna 

menade att detta hade att göra med att en kvinnolista kunde stjäla röster från de etablerade 

partierna men också att kvinnodimensionen lyftes fram vilket skapade obehag hos de 

etablerade partierna (Eduards 2002, s. 70).  

 

Den nationella feministiska kampen gav sammanfattningsvis goda resultat genom en stark 

och politiskt integrerad kvinnorörelse som aktivt har bevakat utvecklingen och jobbat mot 

förändring. De politiska partierna har på grund av kvinnorörelsen tvingats förhålla sig till 

dessa utspel i röstmaximerande syfte. Detta har på lång sikt lett till att en jämställd 

kvinnorepresentation har integrerats i partipolitisk ideologi genom könskvotering och andra 

institutionella åtgärder vid kandidatnominering (Wide 2006, s. 185). På grund av de 

feministiska utspelens relevans och effektivitet på nationell nivå bör kvinnorörelsen fått 

betydande spridning även på lokal nivå. 

 

1.3  Från nationell till lokal nivå 
Vad ovannämnda påtryckningar under den feministiska vågen har gemensamt är ett fokus på 

ökad kvinnorepresentation på nationell nivå. Dessa händelser fick stor uppmärksamhet i 

media och Jessika Wide (2006, s. 176) beskriver hur de påverkat de etablerade partierna som 

aktörer. Anette Gustafsson (2008, ss. 1-2) problematiserar skillnaden mellan den nationella 

och den lokala nivån. Under 2000-talet var kvinnorepresentationen lägre i landets 

kommunfullmäktige än på nationell nivå och samtidigt var de lokala variationerna stora. Efter 

valet 2002 fanns det exempel på kommuner där kvinnorepresentationen knappt sträckte sig 

över en fjärdedel av ledamöterna. I 18 kommuner bestod fullmäktige enbart av en tredjedel 

kvinnor, men samtidigt var kvinnor i lika många kommuner en majoritet av ledamöterna 

(Gustafsson 2008, s. 7).  

 

Den feministiska kampen var mycket viktig för kvinnorepresentationens utveckling och fick 

betydande spridning runt om i landet, även på lokal nivå. Varför kvinnorepresentationen 

däremot varierar på lokal nivå har förklarats med hänvisning till olika strukturella 

förhållanden såsom utbildningsnivå, kommunstorlek och arbetsmarknad. Detta innebär att 
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mindre kommuner i högre grad har varit jordbruks- och industribygder där förhållandet 

mellan könen är mer traditionell än rikets genomsnitt. Medan större kommuner tenderar att 

vara relativt jämställda vilket anses bero på dels en mer mångfacetterad arbetsmarknad och en 

hög inflyttningsgrad som ger samhället många influenser (Wide 2006, s. 24, 245). Eftersom 

det finns en naturlig länk mellan lokala kvinnorörelser och den kommunala 

kvinnorepresentation belyser dessa kriterier att mindre kommuner med mer patriarkala 

könsförhållanden bör engagerat den lokala kvinnorörelsen i mindre grad. Medan 

kvinnorörelsen i de större och modernare kommunerna fungerat som en kraftigare länk från 

nationell till lokal nivå. 

 

1.4  Traditionella och modernistiska kommuner 
Kulturgeografen Gunnel Forsberg (2014) har presenterat en teori om lokala genuskontrakt 

som vidareutvecklar den statsvetenskapliga forskningen om kvinnorörelser och 

kvinnorepresentation på lokal nivå som kan bidra till forskningen på detta område. 

 

Ett intressant fall är Karlskoga kommun som enligt Forsbergs (2014) teori om lokala 

genuskontrakt kännetecknas av ett traditionellt sådant genom dess stora tillverkningsindustri, 

industriella utveckling, intresse för motorsport och hjärta för ishockey. Ett annat intressant fall 

är Örebro kommun som kännetecknas av ett modernistiskt genuskontrakt genom den stora 

servicesektorn, dominerande offentliga verksamheten, hög inflyttningsgrad och intresse för 

konst och kan därmed ses som en motpol till Karlskoga kommun. 

 

Utifrån de feministiska påtryckningarna från Fredrika Bremer Förbundet, ”Varannan 

Damernas” och Stödstrumporna som nämns i kapitel 1.2 kommer jag undersöka huruvida 

dessa har fungerat som en förmedlande länk från nationell nivå till kvinnorörelsen på lokal 

nivå i fallen Karlskoga och Örebro kommun. Mina empiriska förväntningar är att den 

modernistiska kommunen har anammat en kraftigare ökning av kvinnorepresentation som 

följd av en mer engagerad lokal kvinnorörelse efter dessa utspel än i den traditionella 

kommunen.  

 

Eftersom Fredrika Bremer Förbundets utspel ägde rum efter valet 1982 förväntas en ökad 

kvinnorepresentation efter valet 1985, ”Varannan Damernas” efter valet 1988 och 

Stödstrumpornas utspel efter valet 1994. 
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1.5  Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen att undersöka kvinnorepresentationens utveckling i två kommuner med 

helt olika genuskontrakt mot bakgrund av de feministiska utspelen från Fredrika Bremer 

Förbundet, ”Varannan Damernas” och Stödstrumporna. Utifrån syftet formuleras tre 

frågeställningar: 

 

- Hur ser kvinnorepresentationens utveckling ut i kommunfullmäktige i Karlskoga 

kommun och Örebro kommun mot bakgrund av de feministiska utspelen under 1980- 

och 1990 talet? 

 

- Vilka likheter och skillnader kan identifieras mellan den ”traditionella” kommunen 

och den ”modernistiska” kommunen? 

 

- Hur kan eventuella likheter och skillnader bland de politiska partiernas gensvar 

förklaras? 

 

1.6  Ämnesrelevans och tidigare forskning 
Traditionellt har utgångspunkten i forskningen varit att förtroendevaldas åsikter ska vara en 

avspegling av medborgarnas åsikter oberoende av representanternas bakgrund. På senare tid 

visar forskningen att representanternas sociala bakgrund har en påverkan över politiska beslut 

och handlingar (Wide 2006, s. 4). Den sociala representationens förespråkare grundar sina 

argument i jämlikhetsskäl och av vikten att samtliga samhällsgrupper kan närvara. 

Bakgrundsvariabler som är av betydelse är yrke, kön, ålder, utbildning, område, etnicitet, 

uppväxt och hemförhållanden. När det kommer till könstillhörighet pekar undersökningar på 

att samband mellan kön och åsikter förkommer över partigränserna (Holmberg 1999, ss. 43-

44). 

 

Forskning som är av relevans för min uppsats är studier av kön och lokal politik. Jessika Wide 

(2006) har skrivit en avhandling med syftet att kartlägga och förklara variationen i kvinnors 

politiska representation i tid och rum. Studien hanterar kvinnorepresentationen på 

internationell nivå, nationell nivå och på kommunfullmäktigenivå i ett urval av svenska 

kommuner (Wide 2006, s. 12). Wide redogör i sin avhandling för aktörernas, institutionernas 
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och strukturernas roll i syfte att förstå kvinnorepresentationens variation. Wide konstaterar 

senare i sin avhandling att förklaringsfaktorerna för kvinnorepresentationen inte har några 

direkta länkar mellan varandra, utan att det är olika förklaringsfaktorer som samvarierar. 

Strukturen påverkar dels de politiska institutionerna genom valsystem och könskvotering men 

också aktörerna genom att begränsa eller möjliggöra deras handlingsutrymme. Wide visar i 

sin avhandling att det på flera sätt finns en systematik i den kvinnliga underrepresentationen 

men att det även belyser aktörernas betydelse för kvinnorepresentationens framgång. Alltså 

att det krävs drivande aktörer för att öka andelen kvinnor i den folkvalda representationen då 

detta inte sker på automatik (Wide 2006, ss. 324-325). 

 

Yvonne Hirdman och Gunnel Forsberg är två andra forskare som är av relevans för min 

uppsats. Både Hirdman och Forsberg har forskat om genuskontrakt. Hirdmans forskning har 

förts på en mer generell nivå medan Forsberg (2014) har studerat genuskontrakten i praktiken 

på lokal nivå. Hirdman (1988) framför teorin om genuskontrakt som en ordningsstruktur av 

kön. Genuskontraktet ses som konkreta föreställningar på olika nivåer om hur kvinnor och 

män ska vara mot varandra. Dessa föreställningar har skapat en underordning av det kvinnliga 

könet som lever kvar från generation till generation eftersom alla är med och omskapar denna 

struktur utan att själva vara medvetna om det (Hirdman 1988, ss. 54-55).  

 

Vicki Johanssons (2001) forskning visar att de egenskaper vi tillskriver kvinnor och män 

direkt påverkar hur vi uppfattar deras förmåga att klara av olika saker. I avhandlingen Där 

könsmakten ändras har hon valt att göra en jämförande fallstudie av två kommuner. En 

kommun med stark könsmaktsordning och en kommun med svag. Författaren drar slutsatsen 

att förändringar i könens maktrelationer lättare sker i svagare könsmaktsordningar. I de 

svagare könsmaktordningarna diskuteras jämställdhet i större utsträckning och beteende 

kopplat till kön problematiseras (Johansson 2001). 

 

Statsvetaren Gun Hedlund (1996) har författat avhandlingen ”Det handlar om 

prioriteringar”. I avhandlingen skriver Hedlund att kvinnors möjlighet att verka som politiska  

representanter har sett olika ut under olika tider och i olika kommuner. Kvinnors villkor och 

förutsättningar har också varierat. I undersökningen framgår att kvinnor har en starkare 

anknytning till ansvar och omsorg om människor både i rollen som förtroendevald, 

privatperson och i yrkesval. Hedlund fann i sin studie att kvinnors politiska villkor i 

kommunpolitiken under 1980-talet skiljde sig från männens genom att kvinnor hade en större 
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belastning på grund av hemansvar och barn. Kvinnliga förtroendevalda i Örebro kommun 

upplevde inte att de var maktlösa. Hedlund konstaterar att kvinnorna hade inflytande men 

ingen given auktoritet som kvinnor. Den auktoritet som kvinnor hade var kopplad till en 

politisk position eller sakfrågeroll. När dessa kvinnor inte nöjde sig med den tilldelade rollen 

utsattes de ofta för härskartekniker (Hedlund 1996, s. 296). 

 

Statsvetaren Sören Holmberg har författat den statliga offentliga utredningen med titeln 

Representativ demokrati. Syftet med Holmbergs utredning var att undersöka aktuellt 

forskningsläge rörande den representativa demokratin (Holmberg 1999, s. 3). Holmberg 

hänvisar till 1994 när frågan ställdes till riksdagsledamöterna om ”riksdagens sammansättning 

ska avspegla de viktigaste grupperna i samhället”. Cirka 90 procent svarade att det var mycket 

eller ganska viktigt. Frågan introducerades med hänvisning till fördelningen mellan kvinnor 

och män vilket kan ha influerat svaren. Holmberg (1999, s. 49) drar emellertid slutsatsen att 

oavsett utformning av vallagar och andra konstitutionella spelregler resulterar 

åsiktsrepresentationen i likvärdiga resultat med en låg åsiktsöverenskommelse mellan väljare 

och valda. 

 

1.7  Disposition 
Kapitel två behandlar de teoretiska utgångspunkter som är centrala i uppsatsen till följd av det 

analytiska ramverket. De teoretiska utgångspunkterna är social representation, 

nyinstitutionalism och lokala genuskontrakt. I kapitel tre redovisar jag de metodologiska 

utgångspunkter, tillvägagångssätt och urval som gjorts. Kapitel fyra beskriver Karlskoga och 

Örebro kommuns genuskontrakt. Kapitel fem och sex behandlar resultatet och en analys där 

mitt teoretiska ramverk appliceras på det empiriska materialet vilket följs av kapitel sju som 

är en sammanfattning och jämförelse av resultatet. Kapitel åtta är den avslutande delen av 

uppsatsen där jag redogör för mina huvudsakliga slutsatser och personliga reflektioner. 

2. Teoretiska perspektiv och analytiskt ramverk 
I teorikapitlet redogör jag för de teorier som har använts för att analysera mitt empiriska 

material för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Jag har valt tre olika teorier som 

kompletterar varandra och därmed vägleder mig i min analys. Dessa är teorin om social 

representation, nyinstitutionalism och lokala genuskontrakt. 
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Teorin om social representation motiverar relevansen bakom de feministiska utspelen och är 

därmed behjälplig för att kunna analysera kvinnorepresentationens utveckling i de båda 

kommunerna som en följd av en mer engagerad lokal kvinnorörelse efter dessa utspel. 

Nyinstitutionalismen används som teori för att kunna göra en mer djupgående analys av 

kvinnorepresentationen. Detta genom att analysera på partinivå och därmed kunna förstå de 

olika partiernas gensvar till de feministiska utspelen i de olika kommunerna. Vidare används 

teorin om lokala genuskontrakt som ligger till grund för mitt urval av Karlskoga kommun 

som traditionell och Örebro kommun som modernistisk. Lokala genuskontrakt kommer alltså 

inte användas som ett analytiskt instrument utan teorin motiverar enbart mitt val av 

kommuner. 

 

Genom dessa teorier ges möjligheten att undersöka huruvida de feministiska utspelen har  

fungerat som en förmedlande länk från nationell nivå till lokal nivå i två kommuner med helt 

olika genuskontrakt. Det vill säga om den nationella kvinnorörelsen har engagerat den lokala 

kvinnorörelsen mer i Örebro kommun än i Karlskoga kommun. 

 

2.1  Social representation 
Social representation bygger på antagandet om att förtroendevaldas sociala bakgrund och 

erfarenheter påverkar deras ställningstagande och handling vid beslutsfattandet. Sociala 

bakgrundsvariabler som är av betydelse är yrke, kön, ålder, utbildning, område, etnicitet, 

uppväxt och hemförhållanden (Holmberg 1999, s. 42). 

 

Med social representation avses att de förtroendevalda som tillhör ett politiskt parti med ett 

förtroendeansvar att representera medborgares åsikter är påverkad av sin sociala bakgrund. 

Som väljare har man ingen möjlighet att rösta på politiker som har likvärdig social bakgrund 

utan som väljare röstar man snarare på ett ”åsiktspaket” som ett politiskt parti företräder. 

Problematiken i detta innebär att den förtroendevaldes sociala bakgrund kan ha en påverkan i 

de val och beslut som fattas i större omfattning än vad medborgaren röstade för (Holmberg 

1999, s. 42). Ett praktiskt exempel på detta är att riksdagsledamöter i högre utsträckning än 

väljarna bor i eget hem och de äger sin bostad i högre utsträckning än väljarna vilket har en 

påverkan i bostadspolitiken. När det gäller kön pekar undersökningarna på att samband 

förkommer över partigränserna. Exempel på detta är att förtroendevalda kvinnor tenderar att 

ha ett mer miljövänligt agerande, mer emot kärnkraft och mer positiv till barndaghem. 
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Förespråkare till social representation menar inte att den ska ersätta vårt befintliga system 

utan snarare att de kompletterar varandra. Tanken är att grupper i samhället som saknar 

politisk jämlikhet ska få ett större inflytande genom förtroendevalda med likvärdiga sociala 

erfarenheter. Kritiker till den sociala avspeglingstanken påstår att en överdriven social 

representation tenderar att låsa det fria meningsutbytet i valda församlingar. Dessutom menar 

kritiker att det bör vara andra faktorer än social tillhörighet som avgör politiska handlingar. 

Till exempel partiets program eller rationella överväganden för folkets bästa (Holmberg 1999, 

s. 43). 

 

Anne Phillips (2000) ifrågasätter kritik kopplat till social representation eftersom vissa 

grupper utesluts när man inte tar hänsyn till vilka beslutsfattarna är. I demokratiska samhällen 

talas det ofta om krav på politisk närvaro, till exempel en jämställd representation av kvinnor 

och män. När Phillips talar om närvarons politik menar hon att representationen avspeglar 

väljarnas erfarenheter och intressen för att skapa en representation som väljarna kan 

identifiera sig med. Vilka som står för representationen påverkar också vad som representeras 

vilket i sin tur påverkar samhället och vilka frågor som hamnar på agendan (Phillips 2000, s. 

12-15). En representation som väljare inte kan identifiera sig med har svårare att möta kraven 

på politisk inkludering då samhällsgrupper utesluts. En politisk representation som enbart 

inkluderar medelålders män kan omöjligt representera hela väljarbasen. För att motverka 

denna situation har kvotering införts som en metod (Phillips 2000, s. 17). Den politiska 

representationen måste dela erfarenheter med medborgare för att kunna förstå de behov och 

den vilja som finns. 

 

Mer djupgående diskussioner som till exempel om en vit kvinna kan representera en svart 

kvinna har förts. På grund av att representanten är kvinna innebär det nödvändigtvis inte att 

hon kan representera alla kvinnor på ett rättvist sätt (Phillips 2000, ss. 35-36). Phillips menar 

att även om en kvinna inte kan representera alla kvinnor så delar ändå kvinnor som grupp 

gemensamma erfarenheter som skiljer sig från männens. Kvinnor delar specifika intressen och 

alla befinner sig i underrepresentation (Phillips 2000, s. 38).  

 

En jämställd representation är inte uppnådd om till exempel män har mer inflytande än 

kvinnor eftersom vad som prioriteras och vilka beslut som fattas kan variera beroende på 
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könens specifika intressen. En jämställd representation är därmed viktig för en rättvis 

demokrati och i sin tur en jämställd samhällsutveckling. 

 

2.2  Nyinstitutionalism 
Inom nyinstitutionalism är forskningen intresserad av en struktur där institutioner utgörs av 

både formella och informella regelsystem. Samspelet mellan institutioner och aktörer är 

centralt i denna teori. 

 

Nyinstitutionalismen utvecklades som ett svar på den gamla institutionalismen som var en 

renodlad strukturansats vilket innebär att aktörer tillmättes ingen betydelse (Wide 2006, s. 

33). Fokus i den gamla institutionalismen riktades enbart mot formella politiska institutioner 

så som lagar och konstitutioner. Wide (2006, s. 33) hänvisar till att nyinstitutionalismen inte 

är en enhetlig teoribildning utan att den kan delas in i ett flertal olika varianter efter 

analysnivå. Dessa varianter är: Normativ, rationalistisk, empirisk, historisk, internationell och 

sociologisk institutionalism. Gemensamt för dessa nyinstitutionella teorier är fokus på 

institutioner.  

 

Vad som utmärker nyinstitutionalismen är att institutioner kan vara formella regler och ramar 

likaväl som informella normer och vanor (Wide 2006, ss. 33-34). Man kan definiera 

institutioner som spelregler för att ange formerna för mänsklig samverkan. Genom dessa 

spelregler påverkas samhällets utveckling över tid. Dessa institutioner behöver inte vara 

medvetet skapande utan de utvecklas omedvetet över tid. Institutioner och strukturer kan 

enkelt blandas ihop då båda utgörs av kontextuella mönster. Institutioner inom 

nyinstitutionalismen utgörs alltid av regelsystem och betraktas gärna som ”spelregler” (Wide 

2006, s. 34).  

 

2.2.1 Politiska institutioner 
Jag måste avgränsa institutionsbegreppet då nyinstitutionalismen kritiseras genom att det 

anses vara vagt och omfatta i princip allting (Wide 2006, s. 34). Inom den representativa 

demokratin har medborgarna överlåtit förtroendet till politiska partier. Inom de politiska 

partierna finns institutioner som utgörs av regler och procedurer gällande nominering till 

styrelser och nämnder. De lokala politiska partierna rekryterar och nominerar kvinnliga 

kandidater och förväntas anpassa sig till regelsystem inom partiorganisationerna. Dessa 
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regelsystem kan vara formella eller informella normer och vanor. Exempel på sådana formella 

regler kan vara geografisk tillhörighet eller beslutad kvotering. Till exempel under 1990-talet 

valde Socialdemokraterna att tillämpa varvade listor i allmänna val, likaså gjorde Folkpartiet. 

Vänsterpartiet framförde en rekommendation om 40 procent kvinnor på partilistan. 

Kristdemokraterna valde också att tillämpa varvade listor och Miljöpartiet införde 

könskvotering med procentsatsen till 50 procent (Wide 2006, s. 177). Exempel på informella 

regler kan vara normer inom partiernas nomineringsprocess om vilken kompetens som krävs.  

 

Praktiska exempel som upprättar nya institutioner eller förändrar befintliga kan vara 

påtryckningar från kvinnorörelser som bidrar till nya normer eller regler vid nominering av 

kandidater. Detta kan ske både informellt eller formellt beroende på hur medvetet partiet 

väljer att ta ställning till dessa påtryckningar (Wide 2006, s. 19).  

 

2.3  Lokala genuskontrakt 
Lokala genuskontrakt bygger på mäns och kvinnors villkor i ett specifikt geografiskt område. 

Teorin om genuskontrakt har sin grund i det genussystem som innebär en maktstruktur och 

särskiljande mellan män och kvinnor och en överordning av män. Med särskiljande menas att 

kvinnligt och manligt inte hör ihop. Exempel på detta är sysslor, egenskaper eller platser. 

Kvinnor och män tenderar att ses som motsatser som tillhör varsin grupp. Detta uttrycks rent 

praktiskt både i arbetsfördelningen mellan könen och de föreställningar som finns kopplat till 

det manliga och kvinnliga (Hirdman 1988, ss. 54-55). Genuskontrakt kan beskrivas som de 

informella regelverk som styr de vardagliga relationerna mellan män och kvinnor. Samtidigt 

som det finns ett generellt genusmönster som går att urskilja oavsett geografisk miljö så finns 

det variationer på detta mönster som utvecklas lokalt (Forsberg m.fl. 2014, s. 5). Hur 

genuskontrakten har formats har varierat över tid. De lokala genuskontrakten upprätthåller 

genusstrukturen genom att skapa regler för vad kvinnor och män kan göra, vara och vilka 

möjligheter de olika könen ser sig erbjudas. Som individ tar du ett eget ställningstagande för 

hur du väljer att förhålla dig till kontraktet. Exempel på detta är genom att följa det, bryta mot 

det eller flytta från det till en annan kommun som erbjuder ett annat typ av genuskontrakt 

(Forsberg m.fl. 2014, s. 5).  

 

När man talar om genuskontraktet enbart som ett kontrakt snarare än kultur eller system 

menas att möjlighet till förändring finns. Kontrakt är förhandlingsbara och innehåller 
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utrymme för förändring. Forsberg m.fl. (2014) kallar genuskontraktets förändringsutrymme 

för ”förhandlingsgap”. Förhandlingsgapet utmärker sig genom ett komplext maktförhållande 

mellan den kvinnliga och manliga sidan. Förhandlingsgapet befinner sig mellan de 

existerande manliga och kvinnliga intressena, det vill säga det utrymme som de båda 

grupperna är beredda att acceptera förändring inom. Kommuner med traditionella 

genuskontrakt tenderar att ha breda förhandlingsgap som ger förutsättningar för 

jämställdhetsarbete och särskilda insatser för att åstadkomma förändringar. Medan 

modernistiska genuskontrakt rör sig om smala förhandlingsgap som enklast hanterar 

punktinsatser eftersom skillnader mellan kvinnor och män framgår på färre områden 

(Forsberg m.fl. 2014, s. 29). 

 

Vad som utmärker teorin om det lokala genuskontrakt är att förhandlingsgapet utformas lokalt 

genom våra vardagliga handlingar på samtliga hierarkiska nivåer. Jämställdhet är något som 

görs medvetet eller omedvetet. Genom våra handlingar förändrar, återskapar eller utmanar vi 

det lokala genuskontraktet. Kontraktsbegreppet illustrerar alltså att jämställdhet och genus är 

något som görs. Kontraktsbegreppet synliggör att det är fråga om förhandling och inte bara 

överenskommelser. Genuskontraktet är alltså något som praktiseras lokalt (Forsberg m.fl. 

2014, ss. 5-6). 

 

Forsberg pekar på variabler som kan användas för att kartlägga genuskontraktet på 

kommunnivå. Exempel på sådana är inkomster, uttag av föräldrapenning, flyttmönster, 

befolkningens könsfördelning, befolkningsförändring, och aktiviteter. 

 

Forsberg m.fl. (2014) skriver om tre typer av genuskontrakt, det vill säga traditionella, 

modernistiska samt otraditionella. Det traditionella genuskontraktet utmärker sig genom en 

arbetsmarknad som är starkt uppdelad mellan män och kvinnor vilken utformat sig genom en 

patriarkal struktur och ensidig ekonomisk utveckling. Det modernistiska genuskontraktet 

utmärker sig genom en växande befolkning, en stark servicesektor och en offentlig sektor som 

står för stor del av den sociala infrastrukturen. Det otraditionella genuskontraktet förekommer 

i orter där arbete inom jordbruk och tillverkning är vanligt förekommande. Vidare utmärker 

sig det otraditionella genuskontraktet genom mindre könssegregering på arbetsmarknaden där 

fler män är offentligt anställda, fler kvinnor befinner sig på chefspositioner och befolkningen 

yngre.  
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2.4  Sammanfattande beskrivning av mitt analytiska ramverk 
• Kommuntyp är uppdelad i modernistisk (Örebro) och traditionell (Karlskoga) och är 

därmed kopplat till teorin om lokala genuskontrakt vilket är en bakomliggande teori 

som utgör grunden och motiverar relevansen i den jämförande fallstudien. Eftersom 

kommuntyp och teorin om lokala genuskontrakt är en bakomliggande faktor spelar 

utgångspunkterna in även under den feministiska vågen och politiska partier. 

• Feministisk våg är kopplat till teorin om social representation och används för att 

kunna förstå de feministiska utspelens påverkan på kvinnorepresentationens 

utveckling. 

• Formella institutioner och informella institutioner i form av Politiska partier är 

kopplat till teorin om nyinstitutionalism och syftar till att analysera fram de politiska 

partiernas gensvar till de feministiska utspelen. 

 

schematisk beskrivning över mitt analytiska ramverk 

Kommuntyp Feministisk våg Politiska partier 

- Modernistiskt 

genuskontrakt 

- Traditionellt 

genuskontrakt 

- Fredrika Bremer 

Förbundet 

- ”Varannan Damernas” 

- Stödstrumporna 

- Formella institutioner 

- Informella institutioner 

 

2.5  Empiriska förväntningar 
Utifrån mina ovannämnda teorier ges möjligheten att analysera fram huruvida de feministiska 

utspelen har fungerat som en förmedlande länk från nationell till lokal nivå. Det vill säga om 

dessa utspel på en nationell nivå har engagerat den lokala kvinnorörelsen till en ökad 

kvinnorepresentation på kommunfullmäktigenivå. Fredrika Bremer Förbundets utspel 

förväntas bidra till en ökad kvinnorepresentation i kommunerna efter valet 1985, ”Varannan 

Damernas” efter valet 1988 och Stödstrumpornas utspel efter valet 1994. Mina empiriska 

förväntningar genom teorin om nyinstitutionalism är att dessa utspel ökar 

kvinnorepresentationen mer i Örebro kommunfullmäktige än i Karlskoga 

kommunfullmäktige. Detta grundar jag i kommunernas olika strukturer och där med 

mottagligheten från externa påtryckningar som engagerar den lokala kvinnorörelsen och 

bidrar till förändrade institutioner inom partierna. 
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3. Metod och forskningsdesign 
I detta kapitel kommer jag att presentera min jämförande fallstudie mer ingående. Jag 

kommer även att beskriva motiveringen bakom mina val av kommuner och material samt en 

redogörelse kring min metod och undersökningens validitet och reliabilitet.  

 

3.1  Material och urval 
Syftet med uppsatsen att undersöka kvinnorepresentationens utveckling i två kommuner med 

helt olika genuskontrakt mot bakgrund av de feministiska utspelen från Fredrika Bremer 

Förbundet, ”Varannan Damernas” och Stödstrumporna. Eftersom det finns en naturlig länk 

mellan kvinnorörelsers feministiska utspel och kvinnorepresentationens utveckling 

undersöker jag om den lokala kvinnorörelsen har engagerats mer i den modernistiska 

kommunen än i den traditionella som en reaktion av ovannämnda utspel. Då fokus är riktat 

mot kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige har jag använt mig av uppropslistor och 

protokoll. Uppropslistor och protokoll är offentliga handlingar som jag begärt ut från 

kommunstyrelseförvaltningen och statsarkivet i båda kommunerna. Anledningen till att jag 

använt mig av både uppropslistor och protokoll är på grund av att uppropslistor inte fanns 

tillgängliga före år 1980 och jag fick därför använda mig av protokoll från år 1970 till år 1980 

där samtliga valda kommunfullmäktigeledamöter framgick. Nackdelen med materialet är att 

jag inte kunnat ställa några följdfrågor. Fördelen med att använda uppropslistor och protokoll 

är däremot att materialet är lättillgängligt vilket bidrar till att läsaren enkelt kan bedöma 

reliabiliteten och validiteten själv (Esaiasson et al. 2012, ss. 64-65).  

 

Perioden jag har undersökt sträcker sig från 1970 till 2014 vilket innebär att jag fångat 14 val 

till kommunfullmäktige. Motiveringen bakom ett längre tidsspann är för att fånga upp 

eventuella effekter på senare år då de feministiska utspelen främst fokuserade på nationell 

nivå och min undersökning grundar sig på den lokala nivån. Ledamöters namn har 

anonymiserats i den kodning som genomförts av det insamlade materialet. Anledningen till att 

ledamöterna är anonymiserade är för att undersökningen inte ska bedöma enskilda ledamöter 

utan undersöka kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige i Karlskoga och Örebro i stort.  

 

Under den feministiska vågen på 1980-1990 talet har jag valt att fokusera på utspelen 

kopplade till Fredrika Bremer Förbundet, ”Varannan Damernas” och Stödstrumporna 

eftersom dessa är de mest omtalade och förväntas därför att nå ut till de lokala 
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kvinnorörelserna som i sin tur påverkar politiken på lokal nivå. Eftersom Fredrika Bremer 

Förbundet utspel pågick under 1982 förväntas kvinnorepresentationen öka efter valet 1985. 

”Varannan Damernas” offentliggjordes 1987 och förväntas bidra till en ökad 

kvinnorepresentation efter valet 1988 och Stödstrumporna utspel skedde efter valet 1991 och 

förväntas därför bidra till en ökad kvinnorepresentation efter valet 1994. Mina förväntningar 

är att dessa händelser påverkar den modernistiska kommunen mer än den traditionella genom 

en ökad kvinnorepresentation efter valen 1985, 1988 och 1994.  

 

När jag redogör för mitt material på partinivå har jag valt att enbart inkludera de politiska 

partier som varit aktiva inom kommunpolitiken under hela min undersökningsperiod. 

Anledningen till att jag valt att exkludera övriga partier är för att de har få mandatplatser och 

kommit in sent i min undersökningsperiod och med det inte ger mig tillräckligt med underlag 

för att kunna besvara mina frågeställningar. 

 

3.2  Jämförande fallstudie 
Min studie kommer att bestå av en jämförande fallstudie. Skillnaden mellan en jämförande 

fallstudie och en fallstudie är att i en renodlad fallstudie registreras analysenheterna i en och 

samma kontext och i en jämförande fallstudie registreras de i två olika kontexter (Esaiasson et 

al. 2012, s. 109). I min undersökning har jag valt att jämföra två svenska kommuner. Dessa 

två kommuner har varit strategiskt utvalda vilket innebär att information rörande 

kommunerna har samlats in i tidigt stadium för att jag ska kunna bedöma om de passar in i 

min studie. Jag har valt att använda mig av ”mest olika designen” vilket innebär att 

kommunerna är så olika varandra som möjligt inom ett specifikt område (Esaiasson et al. 

2012, ss. 104-105). I min studie ska jag undersöka kvinnorepresentationens utveckling i två 

kommuner som är så olika varandra som möjligt när det kommer till deras lokala 

genuskontrakt.  

 

För att urvalet ska fungera i enlighet med ”mest olika designen” innebär det att kommunerna 

är så olika varandra som möjligt på de oberoende variablerna kopplat till de område som jag 

valt att undersöka (Esaiasson et al. 2012, s. 104). Detta görs för att kontrollera bort faktorer 

som kan ha en inverkan på undersökningens resultat. På min beroende variabel har jag hittat 

två kommuner, Karlskoga kommun som kännetecknas av ett traditionellt genuskontrakt och 

Örebro kommun som kännetecknas av motsatsen, ett modernistiskt genuskontrakt. När jag 
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gjorde mitt val av kommuner valde jag att avgränsa mig till Örebro län. I kapitel 4 redovisar 

jag olikheterna i Karlskoga och Örebro kommuns genuskontrakt.  

 

Mest olika designen är kraftfull men också riskfylld. Kraftfull eftersom ett önskat utfall av 

den empiriska undersökningen tenderar till att leda till att stärka tilltron till vår egna 

uppfattning och försvaga tilltron till alternativet. Riskfylld eftersom en jämförande fallstudie 

av mest olika designen inte bidrar till att man lär sig mycket om det fenomen som ifrågasätts i 

uppsatsen om utfallet blir annat än vad jag förväntat mig (Esaiasson et al. 2012, ss. 105-106). 

I princip kan då vilken som helst av alla förklaringar vi pekar ut vara en förklaringsfaktor. För 

att hantera dessa risker vill jag tydliggöra att min studie syftar till att undersöka hur något är 

utifrån mitt empiriska material och teoretiska ramverk och inte varför något ser ut som det 

gör, därmed också motiveringen bakom mitt metodval. 
 

3.3  Metod 
Resultatet i uppsatsen bygger på kvalitativa och kvantitativa innehållsanalyser. Eftersom 

dessa metodologiska verktyg skiljer sig åt har jag valt olika överväganden. 

 

Resultatet i uppsatsen har en systematik av att analysera fram kvinnorepresentationens 

utveckling i Karlskoga och Örebro kommunfullmäktige under perioden 1970-2014. För att 

analysera fram ett svar på mina frågeställningar har jag använt mig av en kvantitativ 

innehållsanalys och en kvalitativ innehållsanalys. Anledningen till att jag valt att använda 

mig av två metodologiska verktyg är för att dessa kan komplettera varandra för att ge 

undersökningen en mer utförlig bild av det som studeras. Syftet med den kvantitativa delen är 

inte att utföra en kausal sambandsanalys utan en innehållsanalys där variablerna används som 

ett redskap till min kvalitativa tolkning. Den kvalitativa tolkningens syfte är att analysera fram 

svar på mina frågeställningar utifrån värdena som redovisas i den kvantitativa 

innehållsanalysen (Esaiasson et al. 2012, s. 210). Den kvantitativa innehållsanalysen används 

eftersom data från uppropslistor och protokoll baseras på likvärdiga uppgifter och är därmed 

jämförbara (Esaiasson et al. 2012, s. 197). En kvantitativ innehållsanalys är ett 

rekommenderat verktyg när man vill ha svar på frågor om förekomsten av olika typer av 

innehållsliga kategorier i ett material. Med många analysenheter kan uppgifter vidare 

uttryckas och analyseras i siffror. På detta systematiska tillvägagångssätt kan innehållet 

kategoriseras i materialet. Det gör det möjligt att urskilja hur ofta eller hur frekvent olika 
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kategorier förekommer och hur stort utrymme i tid och rum som kategorier får. (Esaiasson et 

al. 2012, ss. 197-199).  

 

För att kvantifiera innehållet på ett effektivt och säkert sätt bör en kodbok användas där 

variablerna tillsammans med variabelvärdena finns presenterade (Esaiasson et al. 2012, s. 

197). Jag har använt mig av Microsoft Excel för att sortera den data som samlats in från mitt 

empiriska material. Jag har använt mig av ett Excelark per valår och kommun för att skapa ett 

sammanslaget dokument som jag gör mina beräkningar från.  

 

Anledningen till att jag har använt mig av en förenklad version av kvantifiering är på grund av 

att mina frågeställningar inte kan besvaras med hjälp av en sambandsanalys. För att kunna 

analysera variationen i de beroende variablerna krävs en kvalitativ analys av det kvantitativa 

materialet. Det kvantitativa materialet fokuserar främst på variationen över tid och rum medan 

den kvalitativa analysen ger utrymme för tolkning utifrån mitt analytiska ramverk och därmed 

möjlighet att besvara mina frågeställningar. Genom att göra en kvalitativ analys av det 

kvantitativa materialet har jag fått utrymme för att använda båda metodernas fördelar. En 

annan positiv egenskap med att blanda metoder är att det ger undersökningar en mer utförlig 

förståelse av det som studeras samt att det genererar ett större förtroende för de slutsatser som 

dras (Johnson et al. 2007, s. 112). 

 

3.3.1 Metodkritik 
Det finns kritik riktat mot den kvantitativa innehållsanalysen. Kritiken syftar på att man 

endast skrapar på ytan av en undersökning och inte på djupet för att förstå den 

innehållsmässiga betydelsen. En annan svaghet i metoden är att det inte går att få svar på 

varför något förhåller sig på ett visst sätt (Esaiasson et al. 2012, ss. 197-200). Jag kan 

instämma i att min undersökning inte går på djupet i den omfattning som önskas men däremot 

utför jag en kvalitativ tolkning av den kvantitativa innehållsanalysen som bidrar till att min 

undersökning går betydligt djupare än vad en renodlad kvantitativ innehållsanalys skulle göra.  

Vidare vill jag även argumentera för att den har viss relevans genom ambitionen att ta upp 

den outforskade frågan om lokala genuskontrakt i statsvetenskaplig forskning.  
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3.4  Variabler 
För att besvara min frågeställning med hjälp av teorierna om lokala genuskontrakt, social 

representation och nyinstitutionalism har jag använt mig av följande oberoende variabler: 

kommuntyp, feministisk våg och politiskt parti. Variablerna har sedan tillämpats i en 

kvantitativ innehållsstudie av samtliga valår från 1970 till senaste valet 2014. Variabeln 

kommuntyp är operationaliserad som traditionell (Karlskoga kommun) och modernistisk 

(Örebro kommun). Den feministiska vågen är operationaliserad som icke-våg från 1970 till 

1980 och från 2000 till 2014. Vidare är den feministiska vågen operationaliserad som våg från 

1980 till 1990 talen. Den sista variabeln som är knuten till teorin om nyinstitutionalism är 

politiska parti som operationaliseras i de partier som erhållit mandatplatser i 

kommunfullmäktige under hela undersökningsperioden. 

 

Min beroende variabel är kvinnorepresentation som operationaliserats som andel män och 

andel kvinnor i kommunfullmäktige. I teorin om social representation nämns flera variabler 

som har koppling till den sociala erfarenhetens betydelse, till exempel etnicitet och ålder. 

Eftersom uppsatsens syfte är att studera kvinnorepresentationens utveckling på lokal nivå 

används enbart variabelvärdena kvinna och man. 

 

Eftersom syftet med undersökningen är att genomföra en innehållsanalys snarare än en kausal 

sambandsanalys är de ovannämnda variablerna ett redskap för min kvalitativa tolkning. Det 

innebär också att mina variabler inte bör ses som formella statistiska mätinstrument utan 

snarare som analytiska begrepp som jag grundar mina kvalitativa tolkningar i utifrån mitt 

teoretiska ramverk (kapitel 2.4). 

 

3.5  Validitet och reliabilitet 
Validiteten i en undersökning är hur väl den teoretiska definitionen överensstämmer med den 

operationella indikatorn, alltså hur väl den genomförda undersökningen ger svar på 

uppsatsens frågeställning (Esaiasson et al. 2012, s. 57). Reliabiliteten anger tillförlitligheten i 

en undersökning, alltså att resultatet bör vara detsamma oavsett vem som utför 

undersökningen (Esaiasson et al. 2012, ss. 63-64). 

 

Uppsatsen utgår från antagandet att en kvinnorepresentations utveckling i 

kommunfullmäktige i Karlskoga och Örebro kan förstås utifrån teorierna om social 
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representation, nyinstitutionalism och lokala genuskontrakt. Dessa tre teorier har varit till 

grund för valet av de beroende och oberoende variablerna. Mina operationella indikatorer, det 

vill säga oberoende variabler är tagna från teorin om social representation, nyinstitutionalism 

och lokala genuskontrakt. Validiteten hade däremot kunnat förbättras om fler oberoende 

variabler hade använts i min undersökning genom att bättre stärka överensstämmelsen mellan 

de teoretiska begreppen och mina empiriska indikatorer. Vidare bidrog valet av oberoende 

variabler till en hög begreppsvaliditet eftersom jag inte använder mig av bristfälliga 

mätinstrument som riskerar att minska reliabiliteten (Esaiasson et al. 2012, ss. 58-59). Min 

reliabilitet bedöms som förhållandevis hög eftersom datainsamlingen och bearbetningen av 

materialet skett digitalt och därav minimal risk till felaktigheter. Anledningen till att jag 

bedömer reliabiliteten som förhållandevis hög är eftersom jag inte kan garantera att 

protokollen och uppropslistorna som ligger till grund för min data inte innehåller några 

slumpmässiga fel (Esaiasson et al. 2012, ss. 63-65). Eftersom protokollen och uppropslistorna 

är andrahandsmaterial kan jag inte urskilja eventuella brister.  

 

Med extern validitet avses möjligheten att generalisera slutsatser på ett beskrivande och 

förklarande vis (Esaiasson et al. 2012, s. 58). Jag anser att min externa validitet i 

undersökningen är låg. Detta eftersom jag endast studerar en väldigt låg population i en 

kontext. Generaliserbarheten skulle kunna bli betydande högre i vidare forskning. Till 

exempel genom att jag studerar samtliga fullmäktige i Sverige med ett traditionellt 

genuskontrakt och jämför med samtliga fullmäktige i Sverige med ett modernistiskt 

genuskontrakt utifrån samma analysenheter. Eftersom denna undersökning är gjord på en 

kandidatnivå är den omfattningen inte möjlig utan jag måste avgränsa mig till en jämförande 

fallstudie och därmed en låg extern validitet.  

 

Validiteten och reliabiliteten i en undersökning kan aldrig bli maximal. Detta kanske är det 

svåraste och samtidigt mest centrala problemet för den empiriska samhällsvetenskapen. Syftet 

är att alltid sträva efter en så hög trovärdighet som möjligt (Esaiasson et al. 2012, s. 57). I min 

undersökning har jag avgränsat mitt empiriska material utifrån den tid som erbjudits utan att 

komma ifrån mitt syfte. Genom detta har jag anammat en god begreppsvaliditet och 

reliabilitet vilket också innebär en god resultatvaliditet (Esaiasson et al. 2012, ss. 63-65). 
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4. Karlskoga kommun och Örebro kommun som motpoler 
I kapitel 2.3 Lokala genuskontrakt, redogör jag för vad som utmärker ett traditionellt och ett 

modernistiskt genuskontrakt men också hur dessa kan kartläggas genom att studera offentlig 

information. 

 

Karlskoga kommun har en stor tillverkningsindustri som attraherar manlig arbetskraft. Medan 

Örebro kommun har en dominerande offentlig verksamhet och stor servicesektor som lockar 

kvinnlig arbetskraft. Aktivitetsutbudet i Karlskoga kommun är främst fokuserad på ishockey, 

motorsport och Alfred Nobel (Visit Karlskoga Degerfors 2018). Aktivitetsutbudet i Örebro 

kommun fokuserar mest på konst, natur och shopping (Visit Örebro 2018). Aktiviteterna i 

fokus i Karlskoga kommun är enligt genusforskningen förknippade med manliga intressen. 

Medan aktiviteterna som ligger i fokus i Örebro kommun anses vara mer jämställda och har 

även tendenser till kvinnliga drag.  

 

Den totala befolkningen i Karlskoga kommun nådde sin spets år 1970 med 39706 invånare 

men har minskat systematiskt under åren. Under valår 2014 har det totala invånarantalet 

minskat med cirka 10000 invånare sedan år 1970 (Statistiska Centralbyrån 2018). Denna 

minskning beror på flera orsaker som skett under perioden. Enligt teorin om lokala 

genuskontrakt kan kontrakten kartläggas genom att studera befolkningsförändring och 

flyttmönster. Till skillnad från Karlskoga kommun så har Örebro kommuns invånarantal 

systematiskt ökat sedan 1970. Det totala invånarantalet år 1970 var 117696 och år 2014 hela 

142618. Vidare visar tabell 1 att kvinnor tenderar att folkbokföra sig i Örebro kommun i 

något högre utsträckning än män. Enligt teorin om lokala genuskontrakt tenderar kvinnor i 

högre grad än män flytta till kommuner med modernistiska genuskontrakt. Det kan tolkas som 

att i modernistiska kommunerna finns en arbetsmarknad och kultur som matchar båda könens 

intressen och därmed ger bättre förutsättningar för kvinnor än i kommuner med traditionella 

genuskontrakt. De traditionella kommunerna tenderar att ge bra förutsättningar för män men 

mindre bra för kvinnor vilket kan vara förklaringen till den kvinnliga majoriteten av 

invånarna i Örebro kommun.  

 

Tabell 1 nedan visar könsfördelningen av kommuninvånarna i procentandel i Örebro kommun 

under samtliga undersökningsår från och med 1970 till senaste valet 2014 (Statistiska 

Centralbyrån 2018).  
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Årtal -70 -73 -76 -79 -82 -85 -88 -91 -94 -98 -02 -06 -10 -14 

Män 49% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 49% 49% 49% 

Kvinnor 51% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 51% 51% 51% 

Tabell: 1, könsfördelning av kommuninvånare i Örebro kommun, procentandel 

 

Tabell 2 nedan visar könsfördelningen av kommuninvånarna i procentandel i Karlskoga 

kommun under samtliga undersökningsår från 1970 till senaste valet 2014 (Statistiska 

Centralbyrån 2018). 

Årtal -70 -73 -76 -79 -82 -85 -88 -91 -94 -98 -02 -06 -10 -14 

Män 51% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Kvinnor 49% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Tabell: 2, könsfördelning av kommuninvånare i Karlskoga kommun, procentandel 

 

Sammanfattningsvis utmärker sig Karlskoga kommun av en arbetsmarknad som är uppdelad 

mellan män och kvinnor vilken utformat sig genom en patriarkal struktur och ensidig 

ekonomisk utveckling. Vidare av dess flyttmönster, sjunkande befolkningsmängd och ett 

manligt aktivitetsutbud. Örebro kommun utmärker sig genom en växande befolkningsmängd, 

en stark servicesektor och en offentlig sektor som står för stor del av den sociala 

infrastrukturen. Men också av det jämställda aktivitetsutbudet och den kvinnliga majoriteten 

av befolkningen som en följd. Med detta kännetecknas Karlskoga kommun av det 

traditionella genuskontraktet och Örebro kommun av det modernistiska genuskontraktet och 

är därmed motpoler gentemot varandra enligt teorin om lokala genuskontrakt. 

 

5. Karlskoga – Den traditionella kommunen 
Under detta kapitel redovisar jag för resultatet från min granskning av uppropslistor och 

protokoll från Karlskoga kommun (traditionellt genuskontrakt). Innehållet inkluderar resultat 

för könsfördelning av ledamöter i kommunfullmäktige och könsfördelning av ledamöter i 

kommunfullmäktige på partinivå. I samband med att jag redovisar för det kvantitativa 

materialet kommer jag genomföra en kvalitativ analys utifrån mitt analytiska ramverk. 
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5.1  Beskrivning av kommunfullmäktige 
Antalet mandatplatser i kommunfullmäktige var 51 från och med år 1970 till och med år 

2010. På grund av att Karlskogas invånarantal har minskat under åren har 

kommunfullmäktige efter valet 2014 justerat antalet mandatplatser till 47. I Karlskoga 

kommun var det fem politiska partier som efter valet 1970 fanns representerade i 

kommunfullmäktige. I dagens läge är det nio politiska partier som vid valet 2014 fått 

mandatplatser i kommunfullmäktige (Karlskoga 2018). 

 

5.2  Kommunfullmäktiges representation 
Under denna rubrik redogör jag för könsfördelningen i kommunfullmäktige i Karlskoga 

kommun över tid för att analysera fram kvinnorepresentationens utveckling mot bakgrund av 

de feministiska utspelen från Fredrika Bremer Förbundet som förväntas visas efter 1985, 

”Varannan Damernas” efter 1988 och Stödstrumporna 1994. 

 

Diagram 1 nedan visar könsfördelningen av kommunfullmäktigeledamöterna i Karlskoga 

kommun under samtliga valår från och med 1970 till senaste valet 2014. Diagrammet visar 

hur stor andel av kommunfullmäktige som utgörs av män och kvinnor i antal. Procentsatsen i 

den vågräta axeln visar den procentuella andelen som utgörs av kvinnor. 

 

 
Diagram: 1, könsfördelning i kommunfullmäktige i Karlskoga 

År 1970 bestod över tre fjärdedelar av ledamöterna av män. Över åren har 

kvinnorepresentationen ökat men består fortfarande efter valet 2014 enbart av 45% kvinnor 
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medan befolkningen i Karlskoga kommun under samtliga valår bestått av hälften av vardera 

kön (tabell 2). 

 

Perioden mellan år 1970 och 1979 motsvarar den tidsperiod som är operationaliserad som 

icke-våg. Trots att kvinnorepresentationen inte var så aktuell under den tidsperioden har 

antalet fördubblats. Perioden mellan valår 1982 och 1998 är den period som är 

operationaliserad som våg. Under år 1982 krävde Fredrika Bremer Förbundet en ändring i 

vallagen om att införa ett könskvoteringsförfarande. Detta utspel gör ingen tydlig markering i 

Diagram 1 då kvinnorepresentationen enbart ökar med 2 % till nästkommande val 1985. Den 

offentliga utredningen ”Varannan damernas” 1987 som fick stort genomslag på nationell nivå 

kan inte heller tydligt spåras i diagrammet eftersom kvinnorepresentationen enbart ökar med 4 

% efter valet 1988 till följd av att kvinnorepresentationen sjunker med 10 % vid 

nästkommande val 1991. Stödstrumpornas agerande som hade till syfte att öka 

kvinnorepresentationen inom de etablerade partierna inför valet 1994 kan spåras i diagrammet 

då kvinnorepresentationen ökar med 12 % sedan föregående val. Den andra icke-vågen 

mellan år 2002 och 2014 förhåller sig stabil med en kvinnorepresentation om 45 %. 

 

5.2.1 Analys 
Den feministiska vågen kan enbart spåras med hjälp av Stödstrumpornas utspel inför valet 

1994 i diagram 1. Däremot kan varken Fredrika Bremer Förbundets eller Varannan damernas 

utspel spåras. Detta kan bero på det traditionella genuskontraktets breda förhandlingsgap. 

Eftersom skillnaderna mellan män och kvinnor är så stora tolereras tydliga insatser. På grund 

av detta har påtryckningar externt inte varit nödvändiga för ett förändringsarbete och därmed 

har insatser tillämpats redan under mitten av 1970-talet. Perioden mellan valår 2002 och 2014 

är den andra icke-vågsperioden vilket tydligt framgår i diagrammet genom en likvärdig 

kvinnorepresentation efter samtliga valår. Detta belyser att det varken pågår ett 

förhandlingsarbete av genuskontraktet eller några påtryckningar från en feministisk våg. 

Sammanfattningsvis har de feministiska utspelen delvis haft en inverkan på 

Kommunfullmäktige i Karlskoga men dock inte av en utvecklande sådan utan snarare har 

kvinnorepresentationen skakats om. En stabilisering uppnås under den andra icke-

vågsperioden. 
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Under 1970-talets icke-våg utgör kvinnorepresentationen cirka hälften av männens 

representation vilket innebär att kvinnorna i kommunen till stor del utesluts och därmed bidrar 

till att rådande genuskontrakt efterlevs. Trots en utveckling av kvinnorepresentationen som 

påbörjades redan före de feministiska utspelen motsvarar inte kommunfullmäktige i 

Karlskoga kommun en korrekt avspegling av befolkningen. Detta innebär en ojämlik 

könsfördelning. Enligt teorin om social representation är den politiska jämlikheten inte 

uppnådd. Eftersom ledamöternas sociala erfarenheter mellan män och kvinnor skiljer sig åt 

påverkar detta handlingar och beslutsfattande. Genom att ha lika antal platser mellan kvinnor 

och män i den mån det är möjligt skulle varken kvinnor eller män kunna ha underförstådda 

fördelar i de politiska handlingarna. Detta skulle innebära politisk jämlikhet mellan könen i 

Karlskoga kommunfullmäktige och vidare bättre representera kommunens befolkning. 

 

5.3  Representation på partinivå 
I diagrammen nedan visas fördelningen av kvinnor och män i de partier som varit 

representerade i kommunfullmäktige från och med 1970 till och med efter valet  år 2014. 

Enligt teorin om nyinstitutionalism formas de politiska partierna av formella och informella 

institutioner vid nominering av kandidater till kommunfullmäktige. I tabellerna nedan har jag 

valt att exkludera procentandelen eftersom det totala antalet är så lågt. En tabell som redogör 

för procent skulle därför enbart vara vilseledande. 

 

5.3.1 Vänsterpartiet 

  
Diagram: 2, Vänsterpartiet Karlskoga kommunfullmäktige 
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Antalet ledamöter i Vänsterpartiet i Karlskoga kommun har varit lågt under hela 

undersökningsperioden. Under den första icke-vågsperioden på 1970-talet hade partiet enbart 

manliga ledamöter fram tills valet 1976 när den första kvinnan fick en av partiets mandat.  

 

Diagram 2 visar att den feministiska vågen kan spåras i tidsperioden som är operationaliserad 

som våg mellan 1982 och 1998. Efter Fredrika Bremer Förbundets utspel om könskvotering 

år 1982 visar diagrammet att Vänsterpartiet i Karlskoga kommun tycks ha upprättat 

informella spelregler inför valet 1985 genom att inte längre gå till val på en enkönad lista. 

Anledningen till att dessa spelregler skulle kunna kallas för informella är på grund av partiets 

könsfördelning efter valet 1994 där fortfarande enbart en kvinna erhåller mandat av sex totala 

mandatplatser. Formella spelregler skulle göra ett tydligt och jämt avtryck i diagrammet där 

antalet män och kvinnor är jämställt i den mån det är möjligt. Avtryck från den offentliga 

utredningen Varannan Damernas år 1987 går delvis att spåra i Vänsterpartiets representation 

då partiet för första gången efter valet 1988 har en kvinnlig majoritet. Kvinnorepresentationen 

går däremot ned på 20 % efter valet 1994 när antalet mandat ökar med två platser. Detta visar 

att gamla informella spelregler lever kvar eftersom de nya mandatplatserna fylls av manliga 

ledamöter.  

 

Stödstrumpornas utspel år 1994 kan spåras genom införandet av formella spelregler i 

partierna i form av en könskvotering med procentsatsen till 50 procent. Stödstrumpornas 

påtryckningar kan också vara anledningen till att Vänsterpartiet valda att införa en 

rekommendation om 40 procent kvinnor under 1990-talet vilket framgår i diagram 2. Efter 

valet 1998 går kvinnorepresentationen från att vara 20 % till 50 %. Följande val under den 

andra icke-vågs perioden erhåller Vänsterpartiet minst 50 % kvinnor efter varje val. Det 

innebär att 40 procentsrekommendationen blivit institutionaliserad. Sammanfattningsvis kan 

de feministiska utspelen under 1980-1990 talet spåras i diagram 2 vilket bidragit till att partiet 

gått från enbart manliga representanter år 1970 till enbart kvinnliga efter valet 2014. 
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5.3.2 Socialdemokraterna 

 
Diagram: 3, Socialdemokraterna Karlskoga kommunfullmäktige 

Socialdemokraterna är partiet som erhåller flest mandatplatser i Karlskoga 

kommunfullmäktige vilket innebär att Socialdemokraterna som parti även får stor synlighet i 

fullmäktige i stort. 

 

Under tidsperioden 1970-1979 som är operationaliserad som icke-våg ökar 

kvinnorepresentationen systematiskt efter varje valår. Tidsperioden 1982-1998 är 

operationaliserad som våg. Fredrika Bremer Förbundets utspel 1982 kan inte spåras i 

diagrammet eftersom kvinnorepresentationen inte har ökat i andel av de totala 

mandatplatserna efter valet. Efter samtliga val från 1985 till 1991 sjunker 

Socialdemokraternas mandatplatser vilket diagrammet även visar att kvinnorepresentationen 

gör. Detta kan innebära att gamla informella institutioner i form av normer vid nominering av 

kandidater lever kvar. De erfarna männen har företräde till att behålla sina positioner. När 

antal mandatplatser sjunker leder det till att den kvinnliga representanten får lämna sin post 

och mannen sitter kvar.  

 

Stödstrumpornas utspel år 1994 kan tydligt spåras. Diagrammet visar att formella institutioner 

har upprättats under 1994 då hälften kvinnor väljs in på partiets mandat i den mån det är 

möjligt under samtliga valår till och med senaste valet 2014. Detta har gjorts i form av 

varvade listor vilket beslutades centralt inom partiet och partidisciplinen verkar finnas som en 

institutionaliserad norm även lokalt i Karlskoga. De gamla informella institutionerna som 
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levde kvar under den feministiska vågen där kvinnan får lämna sin post vid mandatminskning 

har också upphört efter 1994 och hälften kvinnor på listorna är nu norm och formell spelregel. 

 

5.3.3 Centerpartiet 

 
Diagram: 4, Centerpartiet Karlskoga kommunfullmäktige 

Centerpartiet i Karlskoga har systematiskt tappat antalet mandatplatser i kommunfullmäktige 

sedan 1970-talet till senaste valet 2014.  

 

Under tidsperioden 1970-1979 som är operationaliserad som icke-våg ökar 

kvinnorepresentationen marginellt. Fredrika Bremer Förbundets utspel 1982 kan inte spåras i 

diagrammet då kvinnorepresentationen sjunker efter valet 1982 och 1985. Den offentliga 

utredningen ”Varannan damernas” 1987 kan inte heller spåras eftersom partiet helt saknar 

kvinnorepresentation mellan 1991 och 2006. Till följd av detta är inte Stödstrumpornas utspel 

heller spårbart. 

 

Eftersom centerpartiets mandatplatser systematiskt sjunker efter varje valår sjunker också 

kvinnorepresentationen. Det kan vara en följd av traditionella informella normer som lever 

kvar i partiet. När antalet mandatplatser sjunker får därmed kvinnorna gå. Dessa normer lever 

kvar fram tills efter valet 2006 när det snarare ser ut att vara motsatsen då männen får gå när 

partiet tappar mandat. Detta kan bero på att partiet nu följer övriga partier och att vikten av 

kvinnorepresentation blivit en norm.  
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5.3.4 Liberalerna 

 
Diagram: 5, Liberalerna Karlskoga kommunfullmäktige 

Liberalerna i Karlskoga kommun har under en lång period haft sex ledamöter fram tills efter 

valet 1994 bortsett från 1982. Efter valet 1994 börjar partiet tappa mandat. 

 

Under tidsperioden 1970-1979 som är operationaliserad som icke-våg ökar 

kvinnorepresentationen under samtliga valår. Fredrika Bremer Förbundets utspel år 1982 

lämnar inget avtryck i diagrammet på valår 1982. Snarare sjunker kvinnorepresentationen i 

samband med att antalet mandatplatser sjunker efter valet. Likt föregående avsnitt syns ett 

mönster av att kvinnorna får lämna sina poster när mandatplatserna sjunker. Det kan vara en 

följd av traditionella informella normer som lever kvar i partiet där erfarenhet går före kön. 

Efter valet 1985 omfattas partiet av en jämställd representation vilket kan vara en påverkan 

som skett av debatten som Fredrika Bremer Förbundet skapade. Diagrammet visar att partiet 

efter valår 1985 har en jämn könsfördelning fram till år 2014. Liberalerna införde varvade 

listor under 1990-talet vilket kategoriseras som formella institutioner men i Karlskoga tycks 

en institutionalisering av varvade listor ha införts långt tidigare. På grund av den jämna 

könsfördelningen kan varken ”Varannan Damernas” eller Stödstrumpornas utspel spåras. 

 

Sammanfattningsvis kan de feministiska utspelen spåras i Diagram 5 då 

kvinnorepresentationen ökade till en jämställd sådan efter valet 1985 som lever kvar till 

senaste valet 2014 genom lokala informella politiska institutioner som blev formella på 

nationell nivå först under 1990-talet. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014

Liberalerna Karlskoga kommunfullmäktige

Kvinnor Män Totalt



 29 

5.3.5 Moderaterna 

 
Diagram: 6, Moderaterna Karlskoga kommunfullmäktige 

Moderaterna i Karlskoga kommun har systematiskt ökat sina mandatplatser under 

undersökningsperioden. Under perioden 1970-1980 som är operationaliserad som icke-våg 

har kvinnorepresentationen befunnit något under männens under samtliga undersökningsår 

med en tydlig minskning år 1982. Fredrika Bremer Förbundets utspel 1982 kan kan spåras i 

diagrammet då partiet har återigen ökat andelen kvinnor efter valet 1985. Den offentliga 

utredningen ”Varannan damernas” 1987 kan däremot inte spåras i diagrammet eftersom 

partiets reaktion till detta var att behålla en låg kvinnorepresentation efter valet 1988. 

Moderaternas mandat ökar kraftigt efter valet 1991 och de nya representanterna utgörs enbart 

av män. Stödstrumpornas utspel inför valet 1994 kan däremot spåras i diagrammet genom att 

kvinnorepresentationen ökar systematiskt från 1994 till senaste valet 2014. 

 

Sammanfattningsvis kan de feministiska utspelen spåras i moderaternas representation. Delen 

av undersökningsperioden som motsvarar en icke-våg och våg (1970-1998) syns ett tydligt 

mönster av informella traditionella normer som tycks vara institutionaliserade. Detta syns 

genom att partiet tillsätter manliga representanter vid mandatökning. Vidare ser man att 

partiet har anammat en ”efterreaktion” av den feministiska vågen som kan spåras efter valet 

2002 och framåt genom en förändring av informella politiska institutioner som visar att partiet 

tagit mer hänsyn till könsfördelningen vid tillsättningen av nya poster. Om de politiska 

institutionerna varit formella skulle tabellen visa ett jämnare mönster med en skarp över gång 

till jämlik representation mellan män och kvinnor. 
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6. Örebro – Den modernistiska kommunen 
Under detta kapitel redovisar jag för resultatet från min granskning av uppropslistor och 

protokoll från Örebro kommun (modernistiskt genuskontrakt). Innehållet inkluderar resultat 

för könsfördelning av ledamöter i kommunfullmäktige och könsfördelning av ledamöter i 

kommunfullmäktige på partinivå. I samband med att jag redovisar för det kvantitativa 

materialet kommer jag genomföra en kvalitativ analys utifrån mitt analytiska ramverk. 

 

6.1 Beskrivning av kommunfullmäktige 
Antalet mandatplatser i kommunfullmäktige har varit 65 under samtliga år från 1970 till 2014. 

Efter valet 1970 fanns fyra politiska partier representerade i kommunfullmäktige i Örebro. 

Efter valet 2014 är det åtta politiska partier som fått mandatplatser (Örebro 2018). 

 

6.2 Kommunfullmäktiges representation 
Under denna rubrik redogör jag för könsfördelningen i kommunfullmäktige i Örebro kommun 

över tid för att analysera fram kvinnorepresentationens utveckling mot bakgrund av de 

feministiska utspelen från Fredrika Bremer Förbundet som förväntas visas efter 1985, 

”Varannan Damernas” efter 1988 och Stödstrumporna 1994. 

 

Diagram 7  nedan visar könsfördelningen av kommunfullmäktigeledamöterna i Örebro 

kommun under samtliga valår från och med 1970 till senaste valet 2014. Diagrammet visar 

hur stor andel av kommunfullmäktige som utgörs av män och kvinnor i antal. Procentsatsen i 

den vågräta axeln visar den procentuella andelen som utgörs av kvinnor. 
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Diagram: 7, könsfördelning i kommunfullmäktige i Örebro 

År 1970 bestod över tre fjärdedelar av ledamöterna av män. Över åren har 

kvinnorepresentationen ökat men består fortfarande efter valet 2014 enbart av 45% kvinnor 

medan befolkningen i Örebro kommun under samtliga valår bestått av en majoritet kvinnor 

(tabell 1). 

 

Perioden mellan år 1970 och 1979 motsvarar den tidsperiod som är operationaliserad som 

icke-våg. Under icke-vågsperioden har kvinnorepresentationen systematiskt ökat. Totalt har 

ökningen under icke-vågsperioden gått från 22 % till 40%. Undersökningsperioden mellan 

valår 1982 och 1998 är den period som är operationaliserad som våg. Under år 1982 krävde 

Fredrika Bremer Förbundet en ändring i vallagen om att införa ett könskvoteringsförfarande. 

Detta utspel kan spåras i diagram 7 eftersom kvinnorepresentationen ökar med 4 % efter valår 

1985. Den offentliga utredningen ”Varannan damernas” som kom år 1987 kan delvis spåras i 

diagrammet. Delvis eftersom kvinnorepresentationen inte ökar efter kommande val 1988 utan 

1991 och därmed uppnås en rekordhög kvinnorepresentation i Örebro kommunfullmäktige. 

Stödstrumpornas utspel som hade till syfte att öka kvinnorepresentationen inom de etablerade 

partierna inför valet 1994 kan däremot inte spåras i diagrammet eftersom 

kvinnorepresentationen sjunker med 2 % sedan det tidigare valet 1991. 

Undersökningsperioden mellan 2002 och 2014 är den andra delen som operationaliserats som 

icke-våg. Den andra icke-vågen förhåller sig på samma nivå som vågperioden med en 

förhållandevis hög jämställd representation som pendlar mellan 42 % och 52 %. 
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6.2.1 Analys 
Den feministiska vågen på 1980-1990 talet kan spåras i diagram 7 eftersom 

kvinnorepresentationen är som högst under den perioden. Vidare förhåller sig 

kvinnorepresentationen på en relativt jämn nivå under hela undersökningsperioden och större 

förändringar sker enbart gradvis genom en liten förändring efter varje valår. Detta kan bero på 

Örebro kommuns modernistiska genuskontrakt. Modernistiska genuskontrakt erhåller smala 

förhandlingsgap eftersom skillnaderna mellan män och kvinnor är små och hanterar därmed 

enbart punktinsatser. Detta kan även spåras i kvinnorepresentationens utveckling genom de 

små förändringarna som sker efter varje valår som på sikt får betydelse. Detta framgår 

tydligast i diagrammets första icke-vågsperiod mellan år 1970 och 1979. 

 

Under 1970-talets icke-våg utgör kvinnorepresentationen cirka hälften av männens 

representation vilket innebär att kvinnorna till stor del utesluts och därmed bidrar till att 

kommunen utvecklas utifrån männens intresse. Enligt teorin om social representation är den 

politiska jämlikheten inte uppnådd om kvinnorepresentationen inte omfattar samma 

procentuella andel som befolkningen. Eftersom ledamöternas sociala erfarenheter mellan män 

och kvinnor skiljer sig åt påverkar detta handlingar och beslutsfattandet. Genom att erhålla 

likvärdigt antal mandat mellan kvinnor och män i den mån det är möjligt kan inget av könen 

kunna ha underförstådda fördelar i de politiska handlingarna. Till följd av detta skulle en 

politisk jämlikhet mellan könen i Örebro kommunfullmäktige uppnås och därmed en rättvis 

representation av befolkningen. Däremot visar diagram 7 att kommunfullmäktige efter valet 

1991 och efter valet 2002 uppnått en jämlik politisk representation enligt teorin om social 

representation. 

 

6.3  Representation på partinivå 
I diagrammen nedan visas fördelningen av kvinnor och män i de partier som varit 

representerade i Örebro kommunfullmäktige från och med 1970 till och med efter valet  år 

2014. Enligt teorin om nyinstitutionalism formas de politiska partierna av formella och 

informella institutioner vid nominering av kandidater till kommunfullmäktige. I tabellerna 

nedan har jag valt att exkludera procentandelen eftersom det totala antalet är lågt och skulle 

därmed enbart vara vilseledande. 
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6.3.1 Vänsterpartiet 

 
Diagram: 8, Vänsterpartiet Örebro kommunfullmäktige 

Vänsterpartiet i Örebro kommun fick de första mandatplatserna efter valet 1979. Efter detta 

har antalet mandatplatser ökat och når sin spets med 8 mandat efter valet 1998. 

 

Fredrika Bremer Förbundets utspel år 1982 kan inte spåras genom diagrammet utan 

mansdominansen består i fördelningen av platserna. Den offentliga utredningen ”Varannan 

Damernas” 1987 kan delvis spåras i diagrammet genom att en kvinna tillsattes vid 

mandatökningen efter valet 1988 vilket belyser att partiet omfattas av informella normer som 

tar hänsyn till könsfördelningen vid nominering av kandidater. Stödstrumpornas utspel inför 

valet 1994 kan spåras i diagrammet då partiet väljer att tillsätta kvinnor vid kommande 

mandatökningar. Vänsterpartiet valde också under 1990-talet att införa en rekommendation 

om 40 % kvinnor till sina val vilket kan vara på grund av påtryckningar från Stödstrumporna. 

Denna rekommendation har partiet i Örebro valt att institutionalisera som nomineringsprincip 

då partiet aldrig omfattas av mindre än 50 % kvinnor efter valet 1994. 

 

Sammanfattningsvis syns ett mönster av hur partiets politiska institutioner i 

nomineringsarbetet har förändrats av de feministiska utspelen under 1980 och 1990-talet. 

Under den första icke-vågsperioden syns att mönster av att partiet upprätthåller informella 

institutioner som ser kvinnor som ett ”krav” att inkludera då partiet ständigt väljer en extra 

manlig kandidat vid ojämnt fördelat mandat. Under våg-perioden formas dessa informella 

normer vilket syns i den andra icke-vågsperioden där kvinnor representerar partiet i högre 

grad än män.  
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6.3.2 Socialdemokraterna 

 
Diagram: 9, Socialdemokraterna Örebro kommunfullmäktige 

Socialdemokraterna är det partiet i Örebro kommunfullmäktige som har flest antal 

mandatplatser under hela undersökningsperioden. De inneboende politiska institutionerna 

som Socialdemokraterna styrs av påverkar därmed stor del av kommunfullmäktige i helhet. 

 

Under den första icke-vågsperioden mellan 1970 och 1979 ökar kvinnorepresentationen 

gradvis efter varje valår. Fredrika Bremer Förbundets utspel 1982 kan spåras i diagrammet då 

partiet efter valet 1982 ökar kvinnorepresentationen trots samma antal mandatplatser som 

tidigare mandatperiod. Till följd av detta har partiet för första gången en jämställd 

representation i förhållande till befolkningen. Den offentliga utredningen ”Varannan 

damernas” år 1987 kan också spåras i diagrammet. Diagram 9 visar att partiets informella 

politiska institutioner formas som en effekt av utredningen då partiet för första gången efter 

valet 1988 representeras av en majoritet kvinnor. Stödstrumpornas utspel inför valet 1994 kan 

däremot inte spåras i diagrammet då partiet har en jämlik representation sedan tidigare. 

Socialdemokraterna beslöt som parti att tillämpa varvade listor från 1994 efter påtryckningar 

från Stödstrumporna. Dock lämnar det inte någon markering i diagrammet eftersom partiet i 

Örebro sedan tidigare hade infört en jämställd representation.  

 

Sammanfattningsvis kan de feministiska utspelen spåras i diagram 9 genom att partiet 

upprättat formella spelregler redan före partibeslutet centralt. Anledningen till att det kan 
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tolkas som formella institutioner är på grund av det tydliga mönstret av minst 50 procent 

kvinnor i den mån det är möjligt sedan 1982. 

 

6.3.3 Centerpartiet 

 
Diagram: 10, Centerpartiet Örebro kommunfullmäktige 

Centerpartiet i Örebro kommunfullmäktige var som störst under mitten av 1970-talet med 16 

mandatplatser. Därefter har partiet systematiskt tappat mandatplatser och erhållet efter valet 

2014 fyra mandat. 

 

Under den första icke-vågen mellan 1970 och 1979 ökar kvinnorepresentationen gradvis efter 

samtliga valår. Fredrika Bremer Förbundets utspel 1982 kan inte spåras i diagrammet då 

traditionella informella normer tycks råda efter valet 1985 då kvinnan får gå vid 

mandatminskning trots en redan ojämnställd representation. Den offentliga utredningen 

”Varannan damernas” år 1987 gör en markering i diagrammet då partiet väljer att öka 

kvinnorepresentationen efter valet 1988 och till följd av detta tillämpar en jämställd 

representation efter valet 1991 som kvarhålls resterande valår. På grund av den jämställda 

representationen kan inte Stödstrumpornas utspel spåras. Anledningen till att de upprättade 

institutionerna i nomineringsprocessen kan tolkas som om formella sådana är på grund av det 

tydliga mönstret som syns i diagrammet från valår 1991 till senaste valet 2014.  

Under den första icke-vågen och tills mitten av 1980-talet visar diagram 10 att 

kvinnorepresentationen tenderar att sjunka vid mandatminskningar. Vid mandatminskningar 

under den andra icke-vågen mellan 2002 och 2014 behåller kvinnan sin post och partiet 
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upprätthåller en jämlik representation vilket belyser att de feministiska utspelen har påverkat 

centerpartiets politiska institutioner. 

 

Sammanfattningsvis kan de feministiska utspelen under 1980 och 1990-talet spåras i diagram 

10 då partiet upprättat formella politiska institutioner efter valet 1991. 

 

6.3.4 Liberalerna 

 
Diagram: 11, Liberalerna Örebro kommunfullmäktige 

Liberalerna i Örebro kommunfullmäktige har ett varierande antal mandat under 

undersökningsperioden med en spets på 13 mandatplatser efter valet 1970. 

 

Under den första icke-vågs perioden mellan 1970 och 1979 syns det ovanliga mönstret att 

männen får lämna sin post vid mandatminskning för att på så sätt öka kvinnorepresentationen 

på sikt. En normförskjutning tycks ha uppstått i partiet redan före Fredrika Bremer Förbundets 

utspel 1982. Partiet har redan efter valet 1979 uppnått en jämställd representation. Den 

offentliga utredningen ”Varannan damernas” år 1987 kan inte heller spåras i diagrammet 

eftersom kvinnorepresentationen sjunker efter valet 1988. Stödstrumpornas utspel i syfte att 

öka kvinnorepresentationen inför valet 1994 lämnar en markering i diagram 11 då 

kvinnorepresentationen ökar trots att partiet förlorar två mandatplatser. Det tycks som om 

vikten av kvinnorepresentation institutionaliserats som norm ända sen den första icke-vågen 

när kvinnorna fick sitta kvar i samband med mandatminskning. De erfarna kvinnorna från 70-

talet fick sedan sitta kvar efter mandatminskningen efter valet 1994. Anledningen till att de 
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erfarna kvinnorna fick sitta kvar efter valet 1994 kan också bero på att Liberalerna valde att 

införa varvade listor under 1990-talet. 

 

Sammanfattningsvis kan de feministiska utspelen under 1980 och 1990-talet enbart delvis 

spåras i diagram 11 då utvecklingen av kvinnorepresentationen skedde redan under den första 

icke-vågsperioden. Utvecklingen inom partiet tycks vara en kombination av informella 

spelregler där kvinnorepresentationen värderats tidigt. Detta kan ha lett till att kvinnorna i 

partiet gynnats på grund av en lång politisk erfarenheten och därmed fått stanna vid 

mandatminskningar, men också en senare formell institutionalisering som varvade listor. 

 

6.3.5 Moderaterna 

 
Diagram: 12, Moderaterna Örebro kommunfullmäktige 

Moderaterna i Örebro kommunfullmäktige har gått från fem mandatplatser efter valet 1970 

till 15 mandat efter valet 1982 och fortsätter erhålla en högre nivå vilket innebär att 

Moderaterna är det näst största partiet i Örebro efter Socialdemokraterna. 

 

Under den första icke-vågsperioden mellan 1970 och 1979 ökar partiets mandatplatser men 

däremot inte kvinnorepresentationen i samma takt vilket innebär att kvinnorepresentationen 

sjunker under den första icke-vågen. Fredrika Bremerförbundets utspel 1982 kan inte spåras i 

diagrammet eftersom kvinnorepresentationen sjunker i samband med att partiet förlorar 

mandat. Detta belyser att partiet omfattas av traditionella informella institutioner där 

kvinnorna får gå och männen sitter kvar när antalet mandatplatser minskar. Den offentliga 

utredningen ”Varannan damernas” 1987 kan inte spåras i diagrammet eftersom att 
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kvinnorepresentationen sjunker i samband med mandatminskningen efter valet 1988. 

Stödstrumpornas utspel i syfte att öka kvinnorepresentationen efter valet 1994 kan inte heller 

spåras eftersom kvinnorepresentationen sjunker i samband med att mandatplatserna sjunker 

efter valet 1994. Den andra icke-vågen har en varierande kvinnorepresentation. 

 

Sammanfattningsvis kan de feministiska utspelen inte spåras i diagram 12. Däremot belyser 

diagrammet att Moderaternas politiska institutioner bortser från genus och istället fokuserar 

på kompetensen som krävs. Vidare belyser diagrammet att partiet omfattas av informella 

spelregler där erfarenhet värderas högt. Detta visar att de representanter som har lång 

erfarenhet får behålla sina positioner efter valår där mandatplatserna minskar vilket visat sig 

vara de manliga representanterna. 

 

7. Sammanfattning och jämförelse 
I detta kapitel kommer jag att sammanfatta och jämföra resultatet från kommunfullmäktiges 

representation i Karlskoga och Örebro kommun. Detta kommer göras i två avsnitt. Det första 

avsnittet hanterar sammanfattning och jämförelse på kommunfullmäktiges representation i sin 

helhet och det andra avsnittet på partinivå. 

 

7.1  Kommunfullmäktiges representation 
Mellan den traditionella kommunen och den modernistiska kan likheter och skillnader 

identifieras. 

 

Likheter i den bemärkelsen att båda kommunerna i princip har fördubblat 

kvinnorepresentationen under den första icke-vågsperioden mellan 1970-1979. Vidare kan de 

feministiska utspelen spåras i båda kommunerna. Vad som skiljer dem åt är främst att 

Karlskoga kommun som kännetecknas av det traditionella genuskontraktet når sin ”peak” av 

kvinnorepresentation under den andra icke-vågen mellan 2002 och 2014. Medan Örebro 

kommun som kännetecknas av det modernistiska genuskontraktet når sin ”peak” av 

kvinnorepresentation under den feministiska vågen på 1980 och 1990-talet. Detta kan 

identifieras genom att det traditionella genuskontraktet har tendenser till att agera som en 

”bromskloss” för kvinnorepresentationens utveckling. Vilket leder till att de feministiska 

utspelens inverkan visar sin effekt i efterhand. Medan det modernistiska genuskontraktet 
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enklare påverkas av de feministiska utspelen eftersom dess innebörd inte anses vara lika 

främmande för den modernistiska kommunen som för den traditionella.  

 

Kvinnorepresentationen i den modernistiska kommunen förhåller sig på en relativt jämn nivå 

under hela undersökningsperioder och större förändringar sker enbart gradvis genom en 

mindre förändring efter varje valår. Vilket kan identifieras genom det modernistiska 

genuskontraktets smala förhandlingsgap eftersom skillnaderna mellan män och kvinnor är 

små och hanterar därmed enbart punktinsatser. Medan kvinnorepresentationen i den 

traditionella kommunen varierar relativt stort efter varje valår under undersökningsperioden. 

Detta kan identifieras genom det traditionella genuskontraktets breda förhandlingsgap då 

skillnaderna mellan män och kvinnor är stora tolereras tydliga insatser. 

 

7.2  Representation på partinivå 
Vänsterpartiets och Socialdemokraternas gensvar till de feministiska utspelen har sett 

likvärdiga ut i både den traditionella och den modernistiska kommunen. Vad som skiljer dessa 

åt är att kvinnorepresentationen i den traditionella kommunen har varierat relativt stort efter 

varje valår. Medan partiet i den modernistiska kommunen har haft ett jämnare flöde. Detta 

kan förstås genom partiets politiska institutioner och kommunens genuskontrakt. 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i den traditionella kommunen visar spår av informella 

politiska institutioner där man valt att ha genusperspektivet i bakgrunden vid nominering av 

kandidater medan den modernistiska kommunen snarare valt att upprätta formella 

institutioner. Vilket visar att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna påverkas mer av externa 

påtryckningar i den modernistiska kommunen än i den traditionella. 

 

Centerpartiet är det parti som haft lägst kvinnorepresentation i båda kommunerna under den 

första icke-vågen på 1970-talet. Partiet tappade mandatplatser i båda kommunerna under 

1980-talet. Under denna period valde den traditionella kommunen att tillämpa 

erfarenhetsprincipen vilket kategoriseras som en informell institution och därmed utesluta 

kvinnorna från sina poster medan de erfarna männen fick sitta kvar. Den modernistiska 

kommunen valde motsatsen, att utesluta de erfarna männen och låta kvinnorna sitta kvar och 

därmed uppnå en jämställd representation. Likt föregående visar det att Centerpartiet 

påverkats mer av externa påtryckningar i den modernistiska kommunen än i den traditionella. 
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Liberalernas gensvar till de feministiska utspelen har sett olika ut i de olika kommunerna. I 

den traditionella kommunen har partiet valt att tillämpa informella politiska institutioner och 

genom dessa upprätthålla en jämställd representation. Anledningen till att institutionerna 

förstås som informella är på grund av en stark erfarenhetsprincip som gör att 

kvinnorepresentationen sjunker i samband med mandatminskningar. Liberalerna i den 

modernistiska kommunen tycks däremot ha upprättat informella normer om en jämlik 

könsfördelning från 1979 i form av könskvotering vilket bidragit till en jämställd 

representation oavsett valresultat. Även här visar resultatet att partiet påverkats mer av de 

externa påtryckningar från Stödstrumporna i den modernistiska kommunen än i den 

traditionella. Trots detta har Liberalerna i den traditionella kommunen haft en mer jämställd 

representation under och efter den feministiska vågen bortsett från mandatminskningarna då 

erfarenhetsprincipen tillämpats. 

 

Moderaterna gensvar till de feministiska utspelen skiljer sig från övriga partier. I den 

traditionella kommunen tycks Moderaterna ha upprättat informella politiska institutioner efter 

år 2002 i form av en ”efterreaktion” till de feministiska utspelen. Medan Moderaterna i den 

modernistiska kommunen enbart tillfälligt svarade på de feministiska utspelen efter valet 

1991 och sedan återgick till en låg kvinnorepresentation under den andra icke-vågen mellan 

2002 och 2014. I detta fall har inte partiet i den modernistiska kommunen påverkats mer av 

externa påtryckningar än i den traditionella kommunen. Snarare tvärtom. Däremot upprättade 

partiet informella institutioner under den andra icke-vågen vilket kan kopplas till det 

traditionella genuskontraktets förhandlingsgap. Eftersom skillnaderna mellan män och 

kvinnor redan är stora tolereras tydliga insatser och därmed har externa påtryckningar inte 

varit nödvändiga. 

8. Slutsatser 
Syftet med uppsatsen var att undersöka kvinnorepresentationens utveckling i två kommuner 

med helt olika genuskontrakt. För att kunna uppfylla syftet formulerades tre frågeställningar.  

 

Hur ser kvinnorepresentationens utveckling ut i kommunfullmäktige i Karlskoga och Örebro 

kommun mot bakgrund av de feministiska utspelen under 1980- och 1990 talet? – Kapitel 5 

och 6 visade kvinnorepresentationens utveckling i Karlskoga och Örebro kommun mot 

bakgrund av de feministiska utspelen från Fredrika Bremer Förbundet, ”Varannan Damernas” 

och Stödstrumporna. Det visade att partierna i Karlskoga kommun inte påverkats i den 
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omfattning som önskats vilket kan förstås av det traditionella genuskontraktets breda 

förhandlingsgap. Eftersom skillnaderna mellan män och kvinnor är stora har externa 

påtryckningar från de feministiska utspelen inte varit nödvändiga för att påbörja ett 

förändringsarbete. Därmed har Karlskoga kommun ha tillämpat insatser för att öka 

kvinnorepresentationen redan under 1970-talet vilket innebär att de externa påtryckningarna 

inte fått någon större effekt då insatser för att uppnå en jämlik kvinnorepresentation redan 

påbörjats under 1970-talet. Kvinnorepresentationen i Örebro kommunfullmäktige har däremot 

påverkats av de feministiska utspelen vilket kan förstås av det modernistiska genuskontraktets 

smala förhandlingsgap. Eftersom skillnaderna mellan män och kvinnor är små hanteras 

enklast punktinsatser. Detta tycks ha bidragit till att Örebropartierna kontinuerligt påverkats 

av de externa påtryckningarna och därmed valt att öka kvinnorepresentationen gradvis efter 

varje valår under hela feministiska vågens gång för uppnå en jämställd representation på lång 

sikt. Enligt mina empiriska förväntningar skulle kvinnorepresentationen öka mer i Örebro 

kommun än i Karlskoga kommun genom dessa utspel. Förväntningar visade sig vara korrekta 

och enligt teorin om lokala genuskontrakt skulle detta kunna bero på kommunernas olika 

förhandlingsgap.  

 

Vilka likheter och skillnader kan identifieras mellan den ”traditionella” kommunen och den 

”modernistiska” kommunen? – Likheter kan identifieras genom att båda kommunerna valt att 

ta hänsyn till en rättvis avspegling av kommuninvånarna i form av en ökad 

kvinnorepresentation. Vad som skiljer Karlskoga och Örebro åt är främst att den traditionella 

kommunen når sin ”peak” av hög kvinnorepresentation under början av 2000-talet medan 

Örebro når sin ”peak” under början av 1990-talet. Denna skillnad visar att det traditionella 

genuskontraktet har agerat ”bromskloss” för kvinnorepresentationens utveckling medan det 

modernistiska genuskontraktet har varit mottagliga av de externa påtryckningarna vilket 

innebär att partiernas interna kvinnorörelser engagerats för en ökad kvinnorepresentation. 

 

Hur kan eventuella likheter och skillnader bland de politiska partiernas gensvar förstås? – 

Kapitel 5 och 6 visade hur partiernas gensvar kan förstås genom en variation av informella 

och formella institutioner och vidare genomfördes en jämförelse av partierna mellan den 

traditionella och modernistiska kommunen i kapitel 7. Det visade att de politiska formella och 

informella institutionerna påverkats av de feministiska utspelen. Likheter i den bemärkelsen 

att de politiska partierna i både den traditionella och modernistiska kommunen upprättat 

institutioner grundade i genusperspektiv vid nominering av kandidater. Vad som skiljer dessa 
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åt är främst att partierna i den modernistiska kommunen i högre grad tenderade att upprätta 

formella institutioner i form av könskvotering än partierna i den traditionella kommunen. 

Partierna i den traditionella kommunen har snarare valt att upprätta informella institutioner 

och därmed en mer varierande kvinnorepresentation efter varje valår. Konsekvenserna med de 

informella institutionerna tycks vara att erfarenhetsprincipen tillämpats vid 

mandatminskningar och därmed en minskad kvinnorepresentation per automatik. Detta 

förekom inte bland de politiska partierna i den modernistiska kommunen på grund av strikta 

formella institutioner. Ett parti som visade sig sticka ut jämfört med övriga partier var 

Moderaterna. Moderaterna visade sig inte ha påverkats av de feministiska utspelen i den 

modernistiska kommunen. Snarare visade resultatet att partiet valt att bortse från vikten av 

social representation och därmed valt att fokusera representationen på kompetensen som 

krävs. Moderaterna i den traditionella kommunen har däremot påverkats av de feministiska 

utspelen i form av informella institutioner som framgick under början av 2000-talet när 

partiets kvinnorepresentation ökade. 

 

8.1  Reflektioner 
Uppsatsens ursprungliga problematik grundar sig i kvinnorepresentationens variation på 

kommunfullmäktigenivå. Det vill säga om vissa kommuner är mer mottagliga av externa 

påtryckningar och om andra mindre är det. Föreliggande uppsats visade skillnaderna mellan 

en traditionell kommun och en modernistisk kommun utifrån teorin om lokala genuskontrakt. 

Resultatet visade att den modernistiska kommunen tydligare varit mottaglig av de 

feministiska utspelen än den traditionella. Däremot kan det finnas fler bakomliggande 

samhällspåverkande faktorer som spelat in under undersökningsperioden och därmed 

påverkat resultatet. Vidare kan det finnas andra teorier som kan förklara likheter och 

skillnader mellan de olika kommunernas gensvar till de feministiska utspelen. Enligt min 

mening behövs mer forskning om lokala genuskontrakt kopplat till social representation i 

politiskt beslutsfattande organ. För att få en tydligare och mindre komplicerad bild av 

kvinnorepresentationens utveckling på lokal nivå skulle lokala kvinnorörelsers påverkan på 

kommunpolitik kunna undersökas närmare. Vi vet att det finns en naturlig länk mellan en 

engagerad kvinnorörelse och ökad kvinnorepresentation men att undersöka interna och 

externa kvinnorörelser mer djupgående på lokalnivå skulle bidra till forskningen på detta 

område. Den kommunala nivån tycks inte vara i fokus på samma sätt som den nationella 

nivån inom debatt och forskning trots den stora variationen. Dessutom fattar 
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kommunfullmäktige många beslut som i hög grad påverkar människors livskvalitet i form av 

skola, barnomsorg, äldreomsorg socialvård. Kommunen är förutom detta en stark arbetsgivare 

för kvinnlig arbetskraft. 

 

Föreliggande uppsats jämförde endast två kommuner vilket innebär en väldigt låg population i 

en kontext. En generalisering är inte möjligt men skulle kunna uppnås i vidare forskning. Till 

exempel genom att undersöka samtliga fullmäktige i Sverige med ett traditionellt 

genuskontrakt och jämföra med samtliga fullmäktige i Sverige med ett modernistiskt 

genuskontrakt utifrån likvärdiga analysenheter. Vidare borde fler variabler vägas in i vidare 

forskning för att fånga upp helheten av den sociala representationen, till exempel ålder, 

etnicitet och arbetsförhållande. Dessutom skulle vidare forskning kunna föras på lokala 

kvinnorörelser för att undersöka kvinnors politiska missnöje under de olika genuskontrakten.  

Det vore till stor nytta för den representativa demokratins utveckling och därmed för 

samhällets utveckling i stort.  
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Diagram: 1, könsfördelning i kommunfullmäktige i Karlskoga 

 

 
Diagram: 2, Vänsterpartiet Karlskoga kommunfullmäktige 
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Diagram: 3, Socialdemokraterna Karlskoga kommunfullmäktige 

 
Diagram: 4, Centerpartiet Karlskoga kommunfullmäktige 
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Diagram: 5, Liberalerna Karlskoga kommunfullmäktige 

 
Diagram: 6, Moderaterna Karlskoga kommunfullmäktige 
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Diagram: 7, könsfördelning i kommunfullmäktige i Örebro 

 
Diagram: 8, Vänsterpartiet Örebro kommunfullmäktige 
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Diagram: 9, Socialdemokraterna Örebro kommunfullmäktige 

 
Diagram: 10, Centerpartiet Örebro kommunfullmäktige 
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Diagram: 11, Liberalerna Örebro kommunfullmäktige 

 
Diagram: 12, Moderaterna Örebro kommunfullmäktige 
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