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The main purpose of this paper is to understand if an equal descriptive representation of 

women and men in Örebro and Västerås city councils results in equal participation in political 

debates. The papers purpose is also to study if women in Örebro and Västerås city councils 

engage in debates more frequently when questions concerning welfare are debated.  

 

According to some theories and previous research women in politics tend to participate less 

than men in debates on the political arena. Previous studies made in the 1980s suggests that 

women although in quite high numbers in city councils were relatively silent compared to 

men. Other theories suggests that women representation needs to reach a critical mass to have 

an impact on womens participation. There is also previous research that suggests that women 

in an higher degree than men participate in debates concerning welfare questions. Our aim is 

to apply this on our two cases, which are Örebro city council and Västerås city council. 

In order for us to do this we collected 3 time reports from previous meetings of each council 

and calculated the time the women and the men participated during the meetings to see if 

gender played a role in the participacion. For the second part of the study we observed two 

video recordings of council meetings, one from each council in order to determine if women 

according to the theories participated in greater numbers when welfare questions were 

discussed.  

 

Our result is that women and men according to our samples and variables generally 

participates in an equal degree during the council meetings. Small variations are to be found 

but in general the differences are insignificant in this paper. On the question if women 

participated in greater number than men when welfare questions were debated we can not 

agree with the theories because the men participated more in Örebro, and almost equally as 

much in Västerås when welfare questions were discussed.  
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Sveriges regering benämner sig själv som den första feministiska regeringen och att 

jämställdhet ska vara ett centralt begrepp som ska genomsyra hela den politiska styrkedjan. 

Regeringen menar att det är en mänsklig rättighet att på lika villkor kunna påverka samhället 

och sitt eget liv både som kvinna och man (Regeringskansliet u.å.). Det nationella 

sekretariatet för genusforskning (2016) beskriver jämställdhet på följande vis: "Jämställdhet 

brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter inom livets alla områden". 

  

Sverige hade under 2017 den sjätte högsta kvinnliga politiska representationen bland världens 

nationella politiska församlingar (Globalis 2017). Hanna Pitkin definierar representation som 

att en individ tar någon annan individs plats genom att både representanten samt den 

representerade godkänner representationen (Pitkin 1967). Inom forskningen runt kvinnlig 

politisk representation talas det ofta om den deskriptiva och substantiella representationen. 

Den deskriptiva ser till fördelningen mellan könen medans den substantiella behandlar 

exempelvis frågor som är specifika för representantens kön (Sainsbury 2004). En relativt hög 

kvinnlig politisk representation innebär således en relativt jämställd deskriptiv representation 

av könen. Men innebär det jämställdhet mellan könen och att representanter får lika 

genomslag för sina frågor?     

  

Enligt SOU 2015:96 finns det många frågor som på politisk nivå nästan enbart framförs av 

kvinnliga politiker. Exempel på sådana politikområden är frågor som rör reproduktiv hälsa, 

kvinnorepresentation, sexualiserat våld, jämställdhet och barnomsorg (2015). 

  

Jämställdhet och sexuellt våld hamnade i fokus hösten 2017 genom den stora 

medierapportering Metoo-uppropet fick. Kvinnliga politiker i Sverige startade i samband med 

detta uppropet #imaktenskorridorer där över 1300 kvinnliga politiker från alla delar av den 

svenska politiska styrkedjan deltog. I uppropet återfanns över 250 vittnesmål om övergrepp 

från manliga kollegor. Uppropet riktade skarpa uppmaningar mot de manliga politikerna att 

ta sitt ansvar genom att säga ifrån samt att i större utsträckning lyssna på sina kvinnliga 

kollegor. Även partierna uppmanades att tänka till samt att se över sina listor inför valet 2018 

för att välja bort olämpliga kandidater (SvD 2017). 

Regeringens vårbudget från 2018 innehöll satsningar på sammanlagt 175 miljoner till 

åtgärder för sexuella trakasserier, våld, kränkande behandling samt stöd till kvinnojourer 



5 
 

vilket möjligtvis kan tolkas som en effekt av Me too (Larsson 2018). Innebär detta att det 

behövs mer än en jämlik deskriptiv representation mellan könen för att lyfta substantiella 

intressen? 

  

Nerikes allehanda skrev den 7 november 2017 en artikel som gällande skillnader i 

förtroendevalda kvinnor och mäns talartider i Örebro kommunfullmäktige. Det sammanträdet 

som artikeln är baserad på hölls under augusti månad samma år. I artikeln framgick det att 

männen under kommunfullmäktigesammanträdet i augusti talade männen i totalt 222 minuter 

och kvinnorna i totalt 112 minuter. Det framgick även att fördelningen mellan kvinnor och 

män i Örebro kommunfullmäktige vid tillfället var relativt jämställd med 30 kvinnor och 35 

män vilket intervjupersonen i artikeln ansåg utgöra goda förutsättningar för en mer jämställd 

talartid mellan kvinnor och män än siffrorna från det uppmätta sammanträdet visade. 

Intervjupersonen i form av ett kommunalråd i Örebro kommunfullmäktige uttryckte sig 

angående de relativt stora skillnaderna i talartid mellan könen: ” Det tycker jag är ett 

demokratiskt problem” (Wärnelid 2017). 

  

Politisk delaktighet samt politisk representation kan utifrån Nerikes Allehandas artikel om 

Örebro kommunfullmäktige tolkas som mindre jämställd om man ser till den talade tiden 

kvinnliga och manliga politiker talade under det uppmätta sammanträdet. Detta sammanträde 

ger dock ingen förklaring, eller tydlig bild av vad diskrepansen mellan männens och 

kvinnornas talartid faktiskt berodde på.   

  

I Hedlunds avhandling från 1996 baserad på Örebro kommunfullmäktige mellan 1980 - 1982 

tillfrågades kvinnliga politiker om det fanns specifika kvinnofrågor. Svaren från de kvinnliga 

politikerna varierade. Partibeteckningen var inte det som skiljde dem åt i första hand utan det 

som resultatet påvisade var att de kvinnliga politikerna var uppdelade i subgrupper där de 

olika grupperna hade vitt skilda meningar om specifika kvinnofrågor fanns (Hedlund 1996). 

  

Hedlund kunde vidare i sin avhandling dock påvisa att vissa politikområden var typiskt 

kvinnliga och manliga. Enligt Hedlund fanns det även nämnder inom kommunerna som 

följde samma mönster. (Hedlund 1996). 

Vad säger den deskriptiva representationen i Örebro kommunfullmäktige idag om man mäter 

talartiden över flera sammanträden och finns det politikområden som kan anses vara typiskt 

kvinnliga inom Örebro kommun idag? Hur ser det ut i en geografisk och befolkningsmässig 
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likvärdig stor kommun som Västerås? Finns det några skillnader mellan kommunerna, som 

på många sätt liknar varandra? 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna undersökning är att se huruvida en jämställd deskriptiv representation i 

Örebro och Västerås kommunfullmäktige (KF) ger en jämställd talartid mellan könen. Vidare 

är syftet att baserat på tidigare forskning av Bergkvist, Hedlund och Wängnerud undersöka 

om kvinnliga politiker i högre grad än manliga politiker engagerar sig i området social 

välfärd under ett sammanträde från vardera kommunfullmäktige. I fokus för kvantitativa 

delen av undersökningen står inhämtad data från sammanlagt sex sammanträden mellan år 

2017-2018 från Örebro och Västerås. Den kvalitativa delen består av en innehållsmässig 

analys av två av de totalt sex sammanträdena (ett från vardera KF). Genom att göra detta vill 

vi skapa en ögonblicksbild över de eventuella skillnader som finns mellan kvinnliga och 

manliga politiker utifrån de sammanträden vi ämnar undersöka. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

1. Vilka skillnader går att se mellan kvinnliga och manliga politikers talartid under 

sammanträden i Örebro och Västerås KF? 

 

2. Vad visar en kvalitativ innehållsanalys av ett sammanträde från Örebro och Västerås 

KF gällande tidigare forskning om typiskt kvinnliga politikområden?   

 

1.3 Disposition 
 

I kommande kapitel, Teori, presenteras teorier och tidigare forskning gällande deskriptiv 

samt substantiell representation. Efter varje del följer en mindre sammanfattning av de teorier 

som används i analysen. I det följande kapitlet, Metod, presenteras uppsatsens urval av fall 

samt vilka vetenskapliga metoder som används. I nästa kapitel, Kvantitativ empiri och analys, 

presenteras det kvantitativa empiriska resultatet vilket följs av den kvantitativa analysen. I 

kapitlet efter, Kvalitativ empiri och analys, presenteras det kvalitativa empiriska resultatet 

vilket följs av den kvalitativa analysen. Avslutningsvis i kapitel Slutsatser och avslutande 
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reflektioner, svarar vi på våra forskningsfrågor och syfte. Kapitlet avslutas med en diskussion 

om resultatet och arbetet med uppsatsen. 

 

2. Teori 

 

2.1 Teorier och tidigare forskning kring deskriptiv representation 
  
Som tidigare nämnt är det inom forskningen vanligt att se politisk representation utifrån ett 

deskriptivt och/eller ett substantiellt perspektiv. Det deskriptiva perspektivet utgår från att 

representanten och de representerade exempelvis delar könstillhörighet, etnicitet, och arbete 

(Sainsbury 2004). 

Utgångspunkten för detta kapitel är just könsperspektivet och den deskriptiva 

representationen av kvinnor. Nedan presenteras olika teoretiska utgångspunkter gällande 

kvinnors deskriptiva representation inom politiken. 

  

Hanna Pitkin förklarar den deskriptiva representationen genom att medborgare vid val väljer 

den representant som på närmaste sätt liknar dem själva. Samtidigt som Pitkin menar att 

deskriptiv representation å ena sidan är ett bra sätt att spegla olika samhällsgruppers viljor 

inom de politiska församlingarna så menar hon också att deskriptiv representation å andra 

sidan inte bör ses som en politisk lösning för handlingskraft hos de förtroendevalda. Det som 

åstadkoms genom deskriptiv representation är just representation av många grupper men 

ingen garanti för att representanterna tar fler politiska initiativ än just representationen av en 

viss väljargrupp. Pitkin ger även en kortare definition av vad representation innebär och 

förklarar detta som vad representanten gör samt hur den gör det eller en kombination av de 

båda (Pitkin 1967). 

  

Å andra sidan beskriver Mansbridge att den deskriptiva representationens huvudsyfte är 

representationen av de substantiella intressena. Att olika gruppers intressen genom den 

deskriptiva representationen lyfts (Mansbridge 1999).   

  
Vad har det då funnits för hinder att öka den deskriptiva representationen? Caul menar att 

politiska partier har makten över och stora möjligheter att öka den politiska representationen 

för underrepresenterade grupper inom politiska församlingar (Caul 1999). Vidare har Joni 
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Lovenduski och Pippa Norris i sin forskning beskrivit begreppet gatekeepers. Dom menar att 

det inom de politiska partierna finns gatekeepers som nya politiska kandidater måste 

accepteras av för inträde (Lovenduski, J & Norris, P 1993). 

 

Hur har den kvinnliga representationen sett ut i Sverige och vad har gjorts för att förändra den 

deskriptiva representationen? I Sveriges riksdag nådde kvinnlig representation 30 procent 

under 80-talet. Efter valet 1991 såg man dock en återgång i riksdagen samtidigt som antalet 

kvinnliga statsråd ökade vilket innebar att totalt 40 procent av den sittande regeringen bestod 

av kvinnor (Bergqvist 1994). Törnqvist förklarar att de politiska partierna i högre grad började 

nyttja så kallade varvade partilistor inför riksdagsvalet 1994 som en möjlig strategi med 

målsättning att öka kvinnorepresentationen i Sveriges riksdag. Enligt Törnqvist kom lösningen 

med varvade partilistor efter valet att betraktas som lyckat då kvinnorepresentationen i 

riksdagen steg till 40,2 procent (Törnqvist 2007). Varvade listor kom som en effekt av 

utredningen Varannan damernas från 1987 vilket enligt Dahlerups teorier skulle kunna ses som 

en "Critical act". 

  

Dahlerup beskriver Critical acts som handlingar eller händelser som ger minoriteten en mer 

gynnande position och därefter leder till förändring. Det viktigaste är gruppens vilja och 

möjligheter att mobilisera sina resurser inom exempelvis politiken i hopp om gynnande 

förändringar för sig själva och minoriteten i helhet vilket kan leda till förändringar. Dahlerup 

pekar exempelvis på förändrad lagstiftning, nya institutioner och kvotering som effekter av 

critical acts (Dahlerup 1988).   

  

Varför går det att påstå att varannan damernas var en "Critical act"? Enligt SOU 1987:19 

(Varannan damernas) ställde Fredrika Bremer-förbundet år 1980 krav på lagstiftande 

gällande varvade valsedlar där kvinnor och män skulle dela lika på platserna. Vid tillfället var 

det inget av de politiska partierna som godtog detta förslag (1987).  I SOUn framgår det att 

alla partier under den aktuella perioden förde diskussioner gällande varvade valsedlar men att 

inget parti aktivt använt detta som redskap (1987) för ökad jämställdhet.    

  

I SOU 2015:96 framkommer också att partierna i sig, men också samarbetet mellan partierna 

måste prioriteras för framtagandet av långsiktiga strategier för ökad inkludering oavsett 

politikernas bakgrund, och dessutom med kritisk blick inventera kriterier och normer som 

används vid bedömning och nominering av nya kandidater. Det konstateras också att de 
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nomineringar som sker till olika politiska poster som exempelvis ordförandeposter, 

gruppledare och heltidspolitiker till största del domineras av manliga politiker (SOU 2015).   

  

I SOU:n kallades underrepresentationen av kvinnor i politiken för ett demokratiskt problem. 

En icke jämställd representation gör således demokratin ofullständig då den ska spegla 

folkviljan och spegla samhället. Vidare användes argument som tillförandet av nya intressen 

samt perspektiv inom politiken i stort och särskilt inom social- och sysselsättningsfrågor. 

Utredarna pekade dessutom på problematiken med den diskriminering kvinnor upplever på 

grund av de patriarkala strukturerna i samhället. Utredningen nämnde även för och nackdelar 

med att införa en kvotering för att komma till rätta med jämställdheten där fördelar sågs från 

Norges arbete med könskvotering samtidigt som nackdelar ansågs vara urholkandet av 

kompetens. Slutligen föreslog dock utredarna i första hand andra vägar än kvotering och att 

etappvis följa utvecklingen. Skulle de mål som sätts upp inte fyllas var förslaget dock att 

lagstifta om kvotering (Freidenvall 2006). 

I de yttranden som kom in från partier och kvinnoförbund var svaren varierande där vissa helt 

ställde sig bakom utredningen, andra till viss del och några valde att inte yttra sig alls. 

Effekten av utredningen var dock mer samstämmig då samtliga riksdagspartier reviderade 

sina sina egna metoder för en mer jämställd representation och flertalet partier valde att införa 

varvade partisedlar (Freidenvall 2006). 

  

Vad kan en hög deskriptiv representation i de svenska politiska församlingarna betyda för 

kvinnor? I sin forskning tar Dahlerup upp the critical mass theory vilken utgår från kvinnor i 

politiken som en minoritet. Även om kvinnor står för hälften av den totala populationen kan 

de ses som en minoritet utifrån de patriarkala strukturer som finns i samhället som skapar 

ojämlikhet och diskriminering. Teorin utgår ifrån att en stor minoritet har möjlighet till 

påverkan även om det är en minoritet och att det krävs minst 30 procent representation av 

kvinnor för att kunna påverka politiken samt möjliggöra förändring (Dahlerup 1988). Sverige 

kan med detta sagt ses som ett land där kvinnor inom de politiska församlingarna sen 80-talet 

successivt flyttat fram sina positioner vilket möjligtvis inneburit en förändring gällande 

kvinnors möjlighet att förändra samt påverka politiken.     
Är det möjligt att se denna förändring inom de politiska församlingarna? Ett sätt kan vara att 

mäta kvinnliga och manliga politikernas aktivitet inom dessa församlingar genom att se dem 

som politiska arenor. 
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Vad är en politisk arena?  

En enkel förklaring av en politisk arena är forum där politik diskuteras. Detta är dock en 

ganska vag definition då politik diskuteras överallt i samhället. Vad som är en politisk arena 

kopplas snarare till de aktörer som diskuterar politik som exempelvis medarbetare på 

arbetsplatsen eller medlemmar inom en intresseorganisation. Riksdagen och 

kommunfullmäktige blir således politiska arenor där politiker diskuterar politik med andra 

politiker. Den väsentliga skillnaden mellan politiska församlingar och arbetsplatsen är att 

politiska beslut som fattas inom riksdag och fullmäktige av folkvalda representanter, 

politikerna, leder till formella regler som omfattas av samtliga aktörer inom det gemensamma 

territoriet (Norén Bretzer 2010). 

  

Så hur har politikernas aktivitet sett ut inom de svenska politiska församlingarna? På 

riksdagsnivå finns det enligt Bäck, Debus och Müller skillnader mellan kvinnliga och 

manliga politikers aktivitet. Manliga politiker gav enligt undersökningen mer tal än de 

kvinnliga politikerna (Bäck, Debus & Müller 2014). Inom kommunfullmäktige är det svårare 

att hitta liknande undersökningar. Gun Hedlund vid Örebro universitet genomförde en 

undersökning av Örebro kommunfullmäktige under åren 1980 - 82. Hedlund fann i sin 

undersökning att de kvinnliga fullmäktigeledamöterna var "relativt tysta under 

diskussionerna”. Den kvinnliga representationen var vid tiden för undersökningen nära 40 

procent i fullmäktige och nämnder (Hedlund 1996). 

  

Hur ser det ut i kommunfullmäktige nutid? Den kvinnliga politiska representationen har ökat 

i Sverige sen 80-talet och flera av Sveriges kommunfullmäktige använder sig av digitala 

verktyg som mäter och sammanställer talartiden. På så sätt är det möjligt att mäta 

kommunpolitikernas aktivitet inom kommunfullmäktige som politisk arena. Vidare möjliggör 

detta att se om relativt jämställd deskriptiv representation utifrån kön i KF har haft en effekt 

för de kvinnliga politikerna genom att undersöka skillnader i talartiden mellan könen. Enligt 

Hedlunds resultat verkar de kvinnliga politikerna inte varit aktiva under diskussionerna i 

Örebro KF under tiden för undersökningen. Något som både Pitkin och Mansbridge likaså 

verkar peka på utifrån den deskriptiva representationen. Enligt Dahlerup krävs det en 

representation på 30 procent för förändring. Hedlund noterade att den kvinnliga 

representationen vid tiden för hennes undersökning var nära 40 procent. Talar då manliga 

politiker mer än kvinnliga politiker i KF eller har det skett en förändring sedan Hedlunds 

undersökning från 80-talet?     
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2.1.1 Teorier som analytiska mått 

 

De teorier samt tidigare forskning som kommer användas som analytiska mått för den 

kvantitativa analysen är Pitkins och Mansbridges teorier om deskriptiv representation samt 

Hedlunds tidigare forskning om kvinnliga politikers deltagande vid sammanträden. 

Avslutningsvis använder vi Dahlerups teori gällande Critical Mass och Critical Act som 

analytiskt mått. Detta beskrivs närmare i metodkapitlet. 

 

 

2.2 Teorier och tidigare forskning kring substantiell representation 

  

I detta kapitel redogörs nedan för olika teoretiska utgångspunkter gällande substantiell 

representation utifrån kvinnlig politisk representation. Den substantiella representationen 

handlar om den förtroendevaldas politiska aktivitet i relation till hur den förtroendevalda 

lyfter frågor och intressen för en specifik grupp (Sainsbury 2004). Är det viktigt ur ett 

substantiellt perspektiv med en jämlik fördelning av könen i politiska församlingar?     

  

Anne Phillips menar att en jämn könsfördelning i politiska församlingar är av hög vikt för 

ökad representation av kvinnliga politikers intressen. Detta menar Philips är det mest basala 

villkor som bör ställas på politiska aktörer. Samtidigt är en jämnt fördelad könsfördelning i 

de politiska församlingarna ingen garanti för att kvinnors intressen förs upp på den politiska 

agendan (Phillips, A 2000). Bergqvist, Adman & Jungar menar att en större andel kvinnor i 

politiken sannolikt ökar chansen för kvinnor att få igenom sina krav och ge ett mer kraftfullt 

genomslag av deras intressen. Med andra ord är förutsättningen för en substantiell 

representation en viss nivå av deskriptiv representation även om det kan vara svårt att fastslå 

hur stor den verkliga effekten blir (Bergqvist, Adman & Jungar 2008). 

  

Finns det intressen som är specifika för kvinnliga politiker? Bergqvist menar att kvinnor vill 

vara delaktiga i det politiska beslutsfattandet oavsett politikens innehåll och att detta gett 

upphov till mobilisering bland kvinnor i den politiska sfären (Bergqvist 1994). Samtidigt 

menar Bergqvist i annan forskning att det inte förekommer specifika kvinnointressen som 

delas av samtliga kvinnor (Bergqvist, Adman & Jungar 2008). Phillips menar att det enda 
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argument som skulle tala för att det finns specifika kvinnliga intressen är om alla kvinnor 

delar en central “kvinnlig” identitet. Det finns alltså inga garantier för att en jämn 

könsfördelning gynnar alla kvinnor. Philips menar att kvinnliga politiker i ett sådant läge kan 

föra frågor som gynnar vissa grupper av kvinnor medan andra grupper ignoreras (Phillips, A 

2000). 

  

Bergqvist, Adman och Jungar menar att det mellan olika grupper av kvinnor i olika tider 

finns och har funnits olika intresseargument baserade på just den tidens kontext. Det är 

strukturerna i samhället som indirekt skapar olika intresseargument för kvinnor och män. De 

menar att kvinnor på ett generellt plan tar ett större ansvar för barnen, gör en större del obetalt 

arbete samt har lägre avlönade arbeten än männen. Bergqvist, Adman och Jungar menar att 

dessa skillnader mellan könen resulterar i olika erfarenheter för kvinnor och män vilket i sin 

tur påverkar inriktningen på intresseargumenten samt politiken de för (Bergqvist, Adman & 

Jungar 2008). Hur ser det ut när forskare undersökt de politiska församlingarna i Sverige? 

   

Bäck, Debus och Müller undersökte Sveriges riksdag mellan åren 2002 till 2010. 

Undersökningen visar att kvinnliga ledamöter ger signifikant färre tal än män under 

riksdagens debatter. Männen var överrepresenterade när hårda politiska frågor som 

exempelvis försvar och ekonomi debatterades och kvinnor var mer framträdande när mjuka 

politiska frågor som välfärd och omsorg debatterades. 

Författarna redogör i undersökningen för tre olika förklaringar till varför kvinnliga politiker i 

högre grad engagerar sig för mjuka politikområden. Den första förklaringen är att de 

kvinnliga politikerna av eget intresse väljer ett sådant politikområde. Den andra förklaringen 

är att samhälleliga normer eller partierna i sig som påverkar kvinnliga politikers engagemang 

för specifika politikområden. Den tredje och sista förklaringen är enligt författarna eventuella 

hierarkier och strategier inom politiska partier som kan påverka kvinnliga politikers 

inriktning. Enligt författarna visar resultatet att partierna själva möjligtvis kan ha en 

bestämmande roll i vilken ledamot som ska delta i debatterna men också att ledamöternas 

personliga och sociala bakgrund påverkar deltagandet. Ledamöternas kön är dock den 

variabel som har starkast påverkan på huruvida de är aktiva under debatterna. (Bäck, Debus 

& Müller 2014). Innebär detta att det finns politikområden och ämnen som är typiskt manliga 

och kvinnliga?     
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Wängnerud menar i sin forskning att det finns fog för att könskoda vissa riksdagsutskott. 

Detta baserar Wängnerud på kvinnors representation i förhållande till genomsnittet i 

utskotten mellan år 1979 - 1987. Detta bekräftas också när Wängnerud undersöker 

ledamöternas önskan om utskottsuppdrag 1988. Enligt Wängnerud kunde vissa skillnader i 

intresse för politiska frågor mellan de kvinnliga samt de manliga ledamöterna konstateras. 

Även om likheter förekom mellan de kvinnliga och manliga politikerna angående intresse för 

specifika politikområden visade undersökningen att de kvinnliga politikerna i högre grad än 

de manliga politikerna intresserade sig för exempelvis socialpolitik och utbildning medan de 

manliga politikerna i högre grad än de kvinnliga exempelvis intresserade sig för ekonomi och 

skatter (Wängnerud 1999).  

 

I Gun Hedlunds avhandling gällande Örebro kommunfullmäktige (Hedlund, G 1996) 

framkommer det att cirka hälften av de förtroendevalda kvinnorna som deltog i 

undersökningen kände en stark koppling till de andra kvinnorna vilket Hedlund menar är ett 

tecken på en kvinnokultur liknande en subkultur i den övergripande politiska kulturen. Dessa 

politiker ansåg också att kvinnliga politiker representerar kvinnliga medborgares politiska 

ståndpunkter samt att kvinnliga politiker särskiljer sig från de manliga politikernas politiska 

stil. 

Vidare visade undersökningen att en tredjedel av de tillfrågade kvinnliga politikerna kände en 

viss könsbaserad gemenskap samtidigt som en minoritet av de tillfrågade politikerna ansåg att 

skillnader mellan kvinnor och män inom den politiska arenan inte fanns. Hedlund konstaterar 

genom ovanstående resultat att “det existerar en gemensam attityddimension” (Hedlund, G 

1996) mellan en del av de kvinnliga politikerna gällande ömsesidiga erfarenheter samt 

ömsesidiga synsätt (Hedlund, G 1996). 

 

Hedlund menar att det i Örebro kommunfullmäktige mellan åren 1980 - 1982 går att urskilja 

hårda och mjuka nämnder. Hårda nämnder behandlar frågor gällande ekonomi och teknik. 

Mjuka nämnder behandlar istället frågor som rör social och kulturpolitik. Kvinnor var enligt 

Hedlunds främst representerade i de mjuka nämnderna. De nämnder som Hedlund speciellt 

pekade ut som hårda är CBK (Centrala byggnadskommittén), Brandstyrelsen, 

Trafiksäkerhetsnämnd, Fastighetsnämnd, byggnadsnämnd samt idrotts- och fritidsnämnd. De 

mjuka nämnderna som benämns är skolstyrelsen, kulturnämnd, social centralnämnd och 

distriktsnämnd (Hedlund 1996). 
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Enligt tidigare forskning har tekniska och ekonomipolitiska frågor en högre status än social 

och kulturpolitik. De är kopplade till den traditionellt mansdominerade politikerrollen där 

män ses som de “riktiga” politikerna. Det kan vidare vara en fråga om makt då det kan finnas 

en ovilja att släppa ifrån sig uppdrag inom de tekniska och ekonomiska områdena vilket 

skulle innebära en förlust av makt. Exempelvis har det varit svårt för kvinnor att nomineras 

till de hårdare nämnderna även om dessa frågor varit inom deras intresseområde (Hedlund 

1996). 

 

Bergkvist menar dock att synen på området socialpolitik är felaktig. Social välfärd borde ses 

som ett område med hög status då den är en central del av den svenska välfärdspolitiken och 

omfattar en väsentlig del av nationalbudgeten. Enligt Bergkvist kan riksdagens utskott delas 

in efter de tre dimensionerna, Social välfärd, statens basfunktioner och infrastruktur. Under 

social välfärd räknas utskotten för socialförsäkring, social, kultur, utbildning och 

arbetsmarknad (Bergqvist 1994). 

   

Ett exempel på ett strategiskt val att engagera sig inom social välfärd är enligt Bergqvist att 

då kvinnliga politiker finner sig i minoritet inom politiska församlingar finner det viktigt att 

arbeta inom politikområden som på ett nära plan rör kvinnors egna upplevelser och situation. 

Bergqvist menar att kvinnor sökt sig till sektorn social välfärd dels av intresse men också av 

strategiska skäl. Det har varit ett område där kvinnor kunnat omvandla sin kompetens till 

politiskt inflytande eftersom arbeten kopplade till området varit “traditionella kvinnoyrken”. 

Bergqvist menar att då kvinnors inträde i politiken i ett tidigt skede främst skedde inom 

området social välfärd (ex: vård- och omsorg, socialtjänst mfl) har kvinnorepresentationen 

inom detta område förblivit förhållandevis hög (Bergqvist 1994). 

 

2.2.1 Teorier som analytiska mått 

 

De teorier och tidigare forskning som kommer användas som analytiska mått i denna 

undersökning är Bergkvist, Wängnerud och Hedlunds teorier och forskningsfynd gällande 

sociala frågor och området social välfärd ur ett könsperspektiv samt Hedlund och 

Wängneruds teorier och tidigare forskning kring kvinnorepresentation i sociala utskott och 

nämnder. Avslutningsvis kommer också Hedlunds teori om att kvinnor representerar 

kvinnors intressen att användas som analytiskt mått.   
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3. Metod 

 

3.1 Val av fall 
 

Denna uppsats är en komparativ beskrivande studie av könsuppdelad talartid och 

undersökning av könsbaserat deltagande inom politikområdet social välfärd i Örebro och 

Västerås kommunfullmäktige. Vi utgår från Most Similar Systems Design (MSSD). MSSD 

innebär i denna studie att två fall väljs ut utifrån deras likheter och det som eftersöks i studien 

är deras skillnader (Halperin & Heath 2012). Frågeställningen är i denna uppsats utformade i 

beskrivande (deskriptiv) form där frågorna ska besvara vad, vem, vart och varför vissa 

fenomen förekommer. Deskriptiv metod är användbart vid undersökningar då klassificeringar 

och definitioner behöver utvecklas. Dessa klassifikationer och definitioner utvecklas med 

syftet att tydliggöra ett visst fenomen som annars skulle vara svårt synliggöra och tolka 

(Halperin & Heath 2012).  

 

Vi motiverar vårt val av MSSD på de likheter som finns gällande politiskt styre i de båda 

kommunerna både historiskt samt hur de styrande koalitionerna ser ut idag. Örebro KF styrs 

idag av en koalition bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. 

Västerås KF har en närmast identiskt styrande koalition med Socialdemokraterna, 

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Både Örebro och Västerås 

kommunfullmäktiges ordförande är kvinnor. Bland Sveriges kommuner är det endast 37 

procent av samtliga kommunfullmäktige som har en kvinnlig ordförande (Malmborg 2016). 

Vidare har Örebro och Västerås KF en liknande könsfördelning gällande dess ledamöter och 

ersättare. I Örebro KF är fördelningen 43 kvinnor och 54 män. I Västerås är fördelningen 42 

kvinnor och 56 män.   

 

Valet att använda en deskriptiv metod vilar till stora delar på att det saknas forskning inom 

området. Den befintliga forskningen har inriktning mot betydelsen av kvinnlig representation 

och dess effekter. Dock finns väldigt lite om ens någon aktuell studie om politikers aktivitet 

inom kommunfullmäktige som politisk arena med ett könsperspektiv. Snarare än att lägga 

stor vikt på att förklara eventuella skillnader är det enligt oss viktigare att först fastställa och 

uppmärksamma de eventuella skillnader som finns.    
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3.1.2 Bakgrundsfakta om Örebro och Västerås kommun 
Örebro kommun är belägen i centrala Sverige och har cirka 150 000 invånare (Örebro 

kommun 1 2018). Staden Örebro är runt 700 år gammal och Örebro slott som är beläget i 

centrala Örebro börjades byggas under 1200-talet. Örebro har en historisk bakgrund som 

handelsstad men är också känd för sin industriella tid som sko- och kexstaden (Fransson 

2018). Dagens Örebro kan profileras som en av Sveriges starkaste handelsstäder där 

exempelvis var tredje köpekrona kommer från utanför kommungränsen (Forne 2017).  

 

Örebro kommunfullmäktige består av sammanlagt 65 förtroendevalda varav 31 är kvinnor 

och 34 är män (Örebro kommun 2 2018). Från valet 1994 fram till valet 2006 styrdes 

fullmäktige av en vänsterkoalition mellan Socialdemokrater och Vänsterpartister där även 

Miljöpartiet ingick under de två sista mandatperioderna. Efter valet 2006 övergick makten till 

en högerstyrd koalition bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, 

Kristdemokraterna och Miljöpartiet (Kullander & Lidhamn 2017). Valet 2010 i valkrets 

Örebro nordöstra ogiltigförklarades då bland annat ett valtält tillhörande ett parti placerats på 

för nära en röstningslokal i valkretsen samt att 17 röster godkänts på felaktiga grunder 

(Valmyndigheten 2018). Efter omvalet 2011 uppstod en ny koalition bestående av 

Socialdemokraterna, Centern och Kristdemokraterna (Sveriges Radio 2011). Efter valet 2014 

stod det klart att koalitionen mellan Socialdemokraterna, Centern och Kristdemokraterna 

fortsatt fick styra kommunen (Kullander & Lidhamn 2017). 

 

Västerås kommun är en centralt belägen kommun och har cirka 150 000 invånare (Västerås 

stad 2017). Staden Västerås firade 1990 1000-årsjubileum vilket gör den till en av Sveriges 

äldsta städer (Västerås stad u.å. 1). I tidningen VLT beskrivs Västerås som en stad stolt över 

sina många industrier. Den intervjuade i artikeln anser att Västerås än idag kan vara en av de 

mest civilingenjörstäta städerna i landet (Rudh 2009). 

 

Västerås kommunfullmäktige består av sammanlagt 61 folkvalda varav 25 kvinnor och 36 

män (Västerås stad u.å. 2). Från valet 1994 fram till valet 2006 styrdes fullmäktige av 

Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet under de två senare mandatperioderna där 

även Miljöpartiet ingick i mandatperioden 1998 - 2002. Efter valet 2006 övergick makten till 

en högerstyrd koalition med Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna samt 

Miljöpartiet. Efter Valet 2010 återgick makten återigen till en vänsterkoalition likt 
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mandatperioden 1998 - 2002. Efter Valet 2014 framstod en mer blandad koalition mellan 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet (Kullander & 

Lidhamn 2017). 

Anledningen till att vi valt just Örebro och Västerås är dess likheter på det politiska planet 

samt dess geografiska och befolkningsmässiga likheter. Det förväntade resultatet av 

undersökningen är att stora likheter mellan kommunerna kommer hittas. Dock är våra 

förhoppningar att vi i resultatet kan se skillnader mellan kommunerna då de historiskt har 

stora likheter men idag profileras på olika sätt. 

 

3.2 Avgränsningar och material 
Det empiriska materialet som ligger till grund för undersökningen är inhämtat genom 

tjänstemannastöd från Örebro och Västerås kommun. Datan som begärts ut från Örebro och 

Västerås kommun inför denna uppsats är offentliga handlingar som genom tjänstemän från 

respektive kommun inhämtats med stöd av offentlighet- och sekretesslagen (2009:400).    

Detta datamaterial består av totalt 20 sammanträden, 10 från Örebro och 10 från Västerås 

innehållande talartider, namn på politiker som talade under aktuellt ämne samt titeln på det 

aktuella ämnet.  

 

Materialet från Örebro kommun innehåller också en sammanställning från varje sammanträde 

där namn på politiker samt den totala talade tiden denne talade under aktuellt sammanträde. 

Denna information bifogades inte från Västerås kommun då denna tjänst inte är tillgänglig i 

deras tidmätningssystem vilket innebär att den totala talade tiden per politiker per 

sammanträde gällande Västerås räknas ut manuellt.  

 

Vi kommer av de totalt 10 sammanträdena från Västerås och de 10 från Örebro göra ett 

slumpmässigt urval. Genom att använda sig av slumpmässigt urval i fall där ett stort antal 

analysenheter förekommer bör de fall som väljs ur den större populationen ge en relativt god 

och sanningsenlig helhetsbild vilket kan ge samma generaliserbarhet som ett totalurval. 

(Esaiasson 2012). Eftersom vi arbetar med ett mindre antal fall baserar vi beslutet att göra ett 

slumpmässigt urval på andra orsaker. Först och främst vill vi inte välja fall som ger oss ett 

förutbestämt utfall genom att strategiskt välja fall som förenklar eller ger ett resultat som kan 

påverkas av vår subjektivitet. Vi vill producera ett stickprov av nuläget och beskriva 
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verkligheten utifrån dessa sammanträden. Detta innebär att undersökningens resultat förlorar 

sin generaliserbarhet samtidigt som det ger en god och sanningsenlig bild av nuläget.  

 

Vi kommer i denna uppsats undersöka tre sammanträden från vardera kommunfullmäktige. 

Vi kommer dock aktivt att välja bort ett sammanträde av de 10 från Örebro då detta 

sammanträde skiljer sig från övriga sammanträden i tid då detta varade i två dagar, samt att 

sammanträdet till största del behandlade kommunbudget inför kommande år. Vi kommer 

även att räkna bort ordförande samt 1a, vice ordförande i arbetet med det empiriska 

materialet i båda kommunerna då dessa inte aktivt deltar i debatterna under sammanträdenas 

gång. I Örebro exkluderas även 2a, vice ordförande på samma grund. 2a, vice ordförande i 

Västerås deltar i debatterna och kommer därför inte exkluderas då det skulle ge en felaktig 

helhetsbild. Vidare kommer tre tjänstemän som är deltagande vid ett av Örebros 

sammanträden exkluderas. Anledningen till detta är dels att det inte är politiker som talar men 

också att momentet var av informativ natur och frågor ej fick ställas. Gällande politikernas 

förtroendeuppdrag kommer vi avgränsa oss endast till plats i kommunfullmäktige samt 

nämndtillhörighet då forskningen som används är relaterat till politiska ämnen och nämnder i 

den kommunala kontexten. Andra förtroendeuppdrag som exempelvis styrelseuppdrag 

kommer därför inte tas med i undersökningen.  

 

Vidare vore det önskvärt att undersöka fler sammanträden under en längre period för ökad 

vetskap gällande könsuppdelad talartid vilket i detta fall inte är genomförbart på grund av 

tidsramen för uppsatsen. Utöver materialet gällande sammanträdena har vi också fått de 

fullständiga listorna från båda kommunerna gällande partiernas sammansättning av ordinarie 

ledamöter samt ersättare i kommunfullmäktige. Dessa listor sammanställs efter kön på både 

ordinarie och ersättande ledamöter genom en manuell sammanställning efter kön. 

Anledningen att vi vill mäta just den talade tiden för kvinnor och män är dels för att 

undersöka om kvinnor och män i KF tar lika mycket plats under sammanträden genom talad 

tid. En annan anledning till att mäta tiden är också att jämföra kvinnors talartider i KF idag 

mot den tidigare forskningen som delvis hävdar att kvinnor tar mindre plats än män i talad 

tid. Jämställdhetsmyndigheten menar att jämställdhet inte enbart handlar om jämn fördelning 

mellan kvinnor och män utan även om hur normer och kulturer påverkar kvinnor och män. 

Vidare beskrivs arbetet med att kartlägga jämställdhet som delat då fokus kan läggas på både 

konkreta och mätbara faktorer, men även på normer och kulturer (Jämställdhetsmyndigheten 

2017). Vi ämnar i denna uppsats undersöka de mer konkreta faktorerna som talartid, antal 
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kvinnor och män i KF, nämndtillhörighet samt politiskt engagemang i politikområdet social 

välfärd. Resultatet av undersökningen bör ge ett mönster över kvinnors och mäns talartider 

samt påvisa engagemanget inom social välfärd. De eventuella normer och kulturer som kan 

finnas i Örebro och Västerås KF kommer därför inte undersökas i denna uppsats.   

 

Under punkt 4.1 redogör vi för Örebro och Västerås KFs sammansättning per parti och kön i 

sin helhet. I dessa diagram räknas även ersättare samt ordförande in med syftet att ge en 

tydlig bild över de båda Kommunfullmäktige per parti. Dock kommer själva undersökningen 

inte ta hänsyn till huruvida de kvinnliga och manliga politikerna som talar är ersättare eller 

ordinarie ledamöter. Detta är inte relevant i denna undersökning då vi i denna uppsats ämnar 

undersöka den talade tiden oberoende av politikerns titel som ordinarie ledamot eller 

ersättare. Vi vill också påpeka att det empiriska materialet Örebro och Västerås kommun 

tillhandahåller oss sammanställs av privata aktörer på uppdrag av kommunerna. En 

avgränsning vi gjort i denna uppsats är uppdelningen av kön. Vi är medvetna om att 

könsdimensionen i denna uppsats endast innefattar kvinna och man vilket kan anses 

problematiskt då individer kan inneha andra definitioner angående kön. Vi väljer dock att 

dela upp kön utifrån den biologiska och juridiska definitionen av kvinna och man (Nationella 

sekretariatet för genusforskning 2016).       

 

3.3 Varför kvantitativt och kvalitativt 
 

I denna uppsats undersöks två olika dimensioner av sammanträdena i Örebro och Västerås 

KF. Den ena dimensionen är antalet kvinnor och män som deltar under sammanträdena samt 

hur mycket dessa talar under dessa sammanträden. För att undersöka detta har vi valt att 

använda oss av en kvantitativ innehållsanalys. Den andra dimensionen är huruvida kvinnor 

talar mer under sammanträden då frågor som rör social välfärd behandlas. För att undersöka 

detta använder vi oss av en kvalitativ textanalys. Dessa val bygger på de teorier som används 

i uppsatsen, deskriptiv representation och substantiell representation. Vad ger den deskriptiva 

representationen i kommunerna för resultat gällande talartiden mellan kvinnor och män? Och 

som tidigare nämnt, om den deskriptiva representation är en förutsättning för att substantiella 

frågor lyfts, går det att se att området social välfärd är en kvinnlig fråga, som Bergqvist 

menar, utifrån de sammanträden som undersöks?  Vi har därför valt att kombinera en 

kvalitativ textanalys och en kvantitativ innehållsanalys. 
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3.4 Kvantitativ metod 
 

En del av arbetet med det empiriska materialet i denna uppsats består av kvantitativ 

innehållsanalys. Den kvantitativa innehållsanalysens styrka ligger i dess goda förmåga att 

jämföra ett stort antal analysenheter genom att omvandla dessa till mätbara siffror (Esaiasson 

2012). Detta är en viktig aspekt i den kvantitativa delen av det empiriska materialet i denna 

uppsats då vi ämnar undersöka förhållandet mellan kön och talartid i Örebro och Västerås 

kommunfullmäktige under sammanlagt 6 sammanträden (3 från Örebro och 3 från Västerås). 

Ytterligare en viktigt aspekt i valet av kvantitativ innehållsanalys är just antalet analysenheter 

(politiker) som sitter i båda kommunfullmäktige. Dessa analysenheter, det vill säga 

politikerna kommer kategoriseras efter kön samt efter talad tid per kön för vilket kvantitativ 

innehållsanalys är lämplig (Esaiasson 2012).  
 

3.5 Sammanställning av kvantitativt empiriskt material 
 

Den kvantitativa sammanställningen genomförs med hjälp av Microsoft Excel programmet. 

Då materialet från Västerås kommunfullmäktige inte är sammanställt görs därför en manuell 

beräkning för att få ut varje politikers totala talade tid. Materialet består av noteringar som 

berättar vilka politiker som talat samt när talet påbörjades och avslutades. Utifrån detta har vi 

sammanställt varje tillfälle politikerna har talat i tid och sedan räknat samman den totala tiden 

för varje sammanträde och politiker. 

 

Politikerna i respektive fullmäktige delas in efter namn, parti och kön. Namn och 

partitillhörighet används endast för att enkelt särskilja politikerna samt möjliggöra indelning 

av kön och kommer ej användas i uppsatsens analys. Därefter sammanställs varje politikers 

totalt talade tid för respektive sammanträde och slutligen politikernas totala tid över samtliga 

sammanträden. Därefter delas politikerna upp efter kön för att på så sätt särskilja den talade 

tiden för kvinnor och män i respektive fullmäktige. Därefter sammanställs hur många kvinnor 

respektive män som talat under varje enskilt sammanträde samt under samtliga 

sammanträden. Genom att dela den totala tiden för kvinnor respektive män med antalet 

kvinnliga samt manliga ledamöter som talat ges ett medelvärde för samtliga sammanträden 
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såväl för varje enskilt sammanträde. Slutligen jämförs resultaten från respektive kommun 

med varandra.   

 

3.6 Kvalitativ metod 
 

Den andra delen av analysen av det empiriska materialet avses tolkas genom en kvalitativ 

innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys kan utföras dels för att systematisera material 

och för att kritiskt granska dess innehåll (Esiassion 2012). Den kvalitativa delen av denna 

studie handlar om att lyfta fram det som inte framgår av den kvantitativa delen av 

undersökningen och genom detta skapa en mer nyanserad bild. Genom att lyfta fram frågor 

som berör området social välfärd vill vi undersöka debatten och de deltagande politikerna 

utifrån ett könsperspektiv. Detta för att genom tidigare forskning försöka fastställa huruvida 

frågorna under dessa sammanträden kan klassas som kvinnliga. Denna del av undersökningen 

kommer fokusera på ett sammanträde från vardera kommunfullmäktige av de sammanlagt 6 

sammanträdena vi undersöker. 

 

Den kvalitativa undersökningen av det empiriska materialet görs genom en 

observationsstudie. Denna form av studie passar när man vill studera processer som är svåra 

att klä i ord eller på andra sätt få ut av det empiriska material som studeras (Esaiasson 2012). 

Dessa observationer kommer ske genom att se videoinspelningar av ett kommunfullmäktige 

från båda parterna utifrån det slumpmässiga urvalet i den kvantitativa undersökningen. I och 

med att vi i efterhand studerar inspelade sammanträden riskerar vi inte att påverka politikerna 

under sammanträdena genom våran roll som observatörer. Vi har på förhand varit i kontakt 

med ett fåtal representanter för respektive fullmäktige inför denna uppsats och förklarat våra 

intentioner med undersökningen. Enligt Esasiasson mfl bör forskaren vara medveten om att 

man som observatör och deltagare kan ha olika mål och intentioner. Vår roll i denna 

undersökning blir vara “flugan på väggen” då vi inte är deltagande vid eller i diskussionen 

(Esaiasson 2012).  

 

Det som inom den kommunala politiken faller under området social välfärd kan i Örebro 

kommun ses genom dess nämnduppbyggnad. Örebro kommun har en programnämnd för 

social välfärd. De områden som faller under programnämnden är bland annat 

socialförvaltning och äldreomsorg (Örebro kommun 3 2017). Västerås kommun har ingen 
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programnämnd för området social välfärd men även här finns specifika nämnder för 

socialförvaltning och äldreomsorg (Västerås stad 3 U.å). Vi väljer att se dessa två 

politikområden som delar av området social välfärd enligt Örebro kommuns nämndindelning.  

 

3.7 Sammanställning av empiriskt material för kvalitativ innehållsanalys 
 

Genom observation av totalt två sammanträden (ett från vardera KF) via kommunernas 

hemsidor görs en kvalitativ textanalys av frågor som berör området social välfärd under 

sammanträdena. Från debatterna väljs ett antal citat ut som är talande för hur de kvinnliga och 

manliga politikerna debatterade. Av dessa citat görs en tolkning för att antingen fastlå eller 

avfärda det tidigare forskning säger angående området social välfärd. 

 

Vi identifierar frågor kopplade till området social välfärd genom att observera 

sammanträdena via dator med en mall innehållande följande frågor. 

1. Vad är ämnet? 

2. Hur många manliga och kvinnliga politiker deltar? 

3. Vad handlar debatten om? 

4. Finns det en nämndtillhörighet som förklarar politikernas deltagande? 

 

Mallen delar även in politikerna efter kön, antal och namn. Politikernas namn används endast 

under observationen då detta underlättar kartläggningen. Namnen kommer inte att användas i 

det slutgiltiga resultatet då endast könsbeteckning samt nämndtillhörighet kommer visas.  

Sammanställning genomförs via kommunernas hemsidor där de aktuella politikerna kan 

sökas vid namn och därigenom klargöra för vilken nämnd de tillhör (vissa politiker tillhör 

ingen specifik nämnd och vissa finns i flera nämnder). 

 

3.8 Reliabiliteten, validiteten och generaliserbarheten 
Genom att utgångspunkten för våra operationaliseringar grundar sig i tidigare forskning inom 

eller nära vårt eget undersökningsområden anser vi att dessa ger en tillförlitlig grund att 

bygga uppsatsen på. I och med att vi mäter den faktiska tiden politikerna talat samt att vi 

avgränsat oss till att bara mäta politiker som talat anser vi att validiteten blir hög. (Esaiasson 

2012). Även vår andra operationalisering gällande politikområdet social välfärd anser vi ha 

hög validitet genom att denna baserats på tidigare forskning.  
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Angående reliabiliteten har stor kraft lagts på att i största möjliga mån genomföra 

granskningen av det empiriska materialet på ett så noggrant och tillförlitligt sätt som möjligt 

(Esaiasson 2012). Vi anser att denna undersökning skulle kunna genomföras av andra genom 

de metoder och ramverk vi använt oss av och komma till samma slutsats. 

 

Generaliserbarheten i denna undersökning är utifrån den externa validiteten låg då vi endast 

valt att granska två KF och kan därför inte utgå från att en undersökning av övriga KF i 

Sverige skulle resultera i liknande resultat. Den interna validiteten kan däremot anses vara 

hög då vi genom tjänstemannakontakter inom respektive kommun fått ett gediget underlag 

för uppsatsen. Vi anser även att granskningen av (kvantitativ) tre sammanträden från 

respektive KF samt en grundlig granskning (kvalitativ) av ett sammanträde från respektive 

KF där samtliga (exklusive ordf mfl då dessa inte deltar i debatt) deltagande ledamöter som 

talade räknas med vilket bör ge en relativt hög förklaringsgrad. Detta genom att vi kopplar 

nämndtillhörigheten som potentiell förklaring till deltagande i specifik fråga (Esaiasson 

2012). 

 

4. Kvantitativ empiri och analys 
 

I detta kapitel presenteras den kvantitativa empiriska sammanställningen samt den 

kvantitativa analysen. Först presenteras den totala andelen kvinnor och män i respektive KF 

per parti inklusive ersättare. Detta för att ge en överblick över de båda Kommunfullmäktige. 

Detta följs av resultatredovisningen gällande talartiden i respektive KF. Kapitlet avslutas med 

den kvantitativa analysen.     

 

 

 

 

 

 

4.1 Antal kvinnor och män i kommunfullmäktige per parti 
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Diagrammet nedan redogör för antalet kvinnor och män i Västerås KF utifrån 

partitillhörighet. I dessa diagram är samtliga politiker räknade vilket innefattar ordförande, 1 

vice ordf, 2 vice ordf, samtliga ordinarie ledamöter/kommunalråd och ersättare. Västerås KF 

består utifrån detta av sammanlagt 42 kvinnor och 56 män (ledamöter inkl ersättare). Den 

kvinnliga andelen blir således 42,9 procent. 

 

 
Diagrammet nedan redogör för antalet kvinnor och män i Örebro KF utifrån partitillhörighet. 

I dessa diagram är samtliga politiker räknade vilket innefattar ordförande, 1 vice ordf, 2 vice 

ordf, samtliga ordinarie ledamöter/kommunalråd och ersättare. Örebro KF består utifrån detta 

av sammanlagt 43 kvinnor och 54 män (ledamöter inkl ersättare). Den kvinnliga andelen blir 

således 43 procent. 

 
4.2 Könsuppdelad talartid i Örebro kommunfullmäktige 
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Nedan följer en sammanställning av det empiriska materialet gällande talartiden i Örebro KF. 

 
Diagrammet ovan återger hur många kvinnor respektive män som talade i Örebro KF under 

varje sammanträde och inom samtliga sammanträden. En och samma politiker kan ha talat 

under sammanträde 1, 2 och 3. Samma politiker räknas endast en gång under stapeln för 

samtliga sammanträden. Detta innebär att staplarna 1, 2 och 3 inte räknas ihop då det handlar 

om enskilda politiker (individer). Sammanträdena genomfördes den 13/12 - 2017, den 28/2 - 

2018 samt den 21/3 - 2018. 

Diagrammet ovan återger den totala tiden som kvinnor respektive män talade under dessa 

sammanträden var för sig och även den totala tiden över samtliga sammanträden. 
4.3 Könsuppdelad talartid i Västerås kommunfullmäktige 
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Nedan följer en sammanställning av det empiriska materialet gällande talartiden i Västerås 

KF. 

  
Diagrammet ovan återger hur många kvinnor respektive män som talade i Västerås KF under 

varje sammanträde och inom samtliga sammanträden. En och samma politiker kan ha talat 

under sammanträde 1, 2 och 3. Samma politiker räknas endast en gång under stapeln för 

samtliga sammanträden. Detta innebär att staplarna 1, 2 och 3 inte räknas ihop då det handlar 

om enskilda politiker (individer). Sammanträdena genomfördes den 18/1 - 2018, den ½ - 

2018 samt den 8/3 - 2018. 

  
Det följande diagrammet återger den totala tiden som kvinnor respektive män talade under 

dessa sammanträden var för sig och även den totala tiden över samtliga sammanträden. 

4.4 Sammanträde 1 Örebro och Västerås Kommunfullmäktige 
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Sammanträde 1 Örebro Västerås 

Total Tid Kvinnor 2:30:42 2:41:06 

Total Tid Män 2:17:39 2:28:39 

Medelvärde Kvinnor 7:32 8:03 

Medelvärde Män 7:39 6:12 

 

I sammanträde 1 i Örebro har de kvinnliga politikerna talat 13 minuter mer än männen men 

medelvärdet för män är 7 sekunder högre än kvinnornas medelvärde. Detta beror på att det 

var fler kvinnor än män som talade under sammanträdet. I sammanträde 1 i Västerås har 

kvinnorna talat nästan 13 minuter mer än männen och har dessutom ett medelvärde som är 51 

sekunder högre än männens. Detta beror på att det var färre kvinnor än män som talade under 

sammanträdet. 

 

4.5 Sammanträde 2 Örebro och Västerås Kommunfullmäktige 

 

Sammanträde 2 Örebro Västerås 

Total Tid Kvinnor 2:45:53 1:10:14 

Total Tid Män 2:31:06 0:56:08 

Medelvärde Kvinnor 9:45 7:48 

Medelvärde Män 8:24 3:45 

 

I sammanträde 2 i Örebro har de kvinnliga politikerna talat 14 minuter och kvinnornas 

medelvärde är 1 minut och 21 sekunder högre än männens medelvärde. Detta beror på att det 

var färre kvinnor än män som talade under sammanträdet. I sammanträde 2 i Västerås har 

kvinnorna talat 14 minuter mer än männen och har dessutom ett medelvärde som är 4 minuter 

och 3 sekunder högre än männens. Detta beror på att det var färre kvinnor än män som talade 

under sammanträdet. 

 

 

4.6 Sammanträde 3 Örebro och Västerås Kommunfullmäktige 
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Sammanträde 3 Örebro Västerås 

Total Tid Kvinnor 1:56:58 2:29:19 

Total Tid Män 3:37:50 2:19:14 

Medelvärde Kvinnor 7:19 9:20 

Medelvärde Män 9:54 8:11 

 

I sammanträde 3 i Örebro har de manliga politikerna talat 40 minuter än kvinnorna och har ett 

medelvärde som är 2 minuter och 35 sekunder högre än kvinnornas medelvärde. Detta beror 

på att det var färre kvinnor än män som talade under sammanträdet. I sammanträde 3 i 

Västerås har kvinnorna talat 10 minuter mer än männen och har dessutom ett medelvärde som 

är 1 minut och 9 sekunder högre än männens. Detta beror på att det var färre kvinnor än män 

som talade under sammanträdet. 

  

 

4.7 Samtliga sammanträden Örebro och Västerås Kommunfullmäktige 

 

Samtliga sammanträden  Örebro Västerås 

Total Tid Kvinnor 7:13:33 6:20:39 

Total Tid Män 8:26:35 5:44:01 

Medelvärde Kvinnor 16:40 15:52 

Medelvärde Män 16:20 11:06 

 

Under samtliga sammanträden i Örebro har de manliga politikerna talat 1 timme och 13 

minuter mer än kvinnorna och har ett medelvärde som är 20 sekunder lägre än kvinnornas 

medelvärde. Detta beror på att det var färre kvinnor än män som talade under samtliga 

sammanträden. Under samtliga sammanträden i Västerås har kvinnorna talat 36 minuter mer 

än männen och har dessutom ett medelvärde som är 4 minuter och 46 sekunder högre än 

männens. Detta beror på att det var färre kvinnor än män som talade under samtliga 

sammanträden. 

4.8 Kvantitativ analys 
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Det som resultatet från Örebro kommunfullmäktiges sammanträden visar är att det finns en 

variation från sammanträde till sammanträde gällande kvinnliga och manliga politikers 

talartider. Resultatet från samtliga tre sammanräknade sammanträden visar dock att männen i 

tid talade mer än kvinnorna under de tre sammanträdena i Örebro KF. Dock visar 

medelvärdet att skillnaden beror på antalet kvinnor som talat under samtliga sammanträden 

och inte tiden som talades då kvinnorna hade ett något högre medelvärde än männen. 

 

Resultatet från Västerås kommunfullmäktiges tre uppmätta sammanträden visar att de 

kvinnliga politikerna genom samtliga sammanträden talar mer än de manliga politikerna 

vilket även medelvärdet visar. Detta trots att kvinnorna som talar är färre till antal än männen.  

 
Utifrån en relativt jämställd deskriptiv representation av könen kan man således påvisa att det 

finns en relativt jämställd aktivitet i KF utifrån den kvinnliga och manliga talartiden både i 

Örebro KF samt Västerås KF. Detta sett utifrån de sex sammanträden som undersökts genom 

Ptikins och Mansbridges teorier.  

 

Att den kvinnliga representationen är relativt hög kan således lett till en förändring sett till 

Hedlunds undersökning av Örebro KF från 1980 - 1982 där kvinnorna var “relativt tysta” 

trots att kvinnor representerade 40 procent av KF samt nämnder (Hedlund 1996). I Örebro är 

det i dagsläget 43 procent kvinnor i KF (inkl ersättare) kvinnor vilket inte innebär någon 

markant högre representation av kvinnor än under Hedlunds undersökning. Hedlund menade 

att kvinnorna då var “relativt tysta” trots en relativt hög representation. Empirin som ligger 

till grund för vår undersökning visar att det fanns en variation mellan sammanträden i Örebro 

KF där kvinnorna talade mer än männen under två av de uppmätta sammanträdena och 

männen talade mer än kvinnorna under ett av sammanträdena. Detta visar enligt Dahlerups 

“Critical mass theory”, där det krävs en kvinnlig representation på över 30% för att det ska 

leda till en förändring, att en förändring över tid har skett i Örebro KF. Det bör dock 

fastställas att detta inte ger en fullständig förklaring av förändringen. En annan möjlig 

förklaring till detta kan vara “Varannan damernas” utredningen. Sett utifrån Dahlerups 

“Critical act” teori är det möjligt att även kvinnor i en kommunal kontext påverkats av den 

förändring som skedde på riksdagsnivå.  
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Då det inte finns någon motsvarande undersökning som Hedlunds avhandling för Västerås 

KF är det därför inte möjligt att se om samma förändring skett över tid. Det går dock att 

fastställa att det finns likheter mellan Örebro KF och Västerås KF. I båda fallen var 

medelvärdet något högre hos kvinnorna än hos männen sammantaget över de sex 

sammanträden som undersökts. I Västerås generellt talade de kvinnliga politikerna mer än de 

manliga under samtliga sammanträden något som inte var fallet i Örebro KF. Den kvinnliga 

representationen i Västerås KF uppgår till 42,9 procent mot Örebros KFs 43 procent. Sett 

utifrån samtliga sex sammanträden visar därmed Örebro KF och Västerås KF likheter med 

varandra utifrån den kvinnliga representationen och de kvinnliga politikernas medelvärden. 

 

5. Kvalitativ empiri och analys 
 

I detta kapitel presenteras den kvalitativa empiriska sammanställningen samt den kvalitativa 

analysen. Kapitlet inleds med en redogörelse av de empiriska resultaten från de 

sammanträden som undersökts i respektive KF och avslutas med den kvalitativa analysen. 

 

5.1 Kärnfull redogörelse av punkt 6 från sammanträde i Örebro KF 18-03-

21. 
 

Nedan följer en kärnfull sammanställning av debatten som skedde under dagordningspunkt 6 

från sammanträdet den 21/3 - 2018 i Örebro KF. 

  

Frågan som debatterades handlade om införandet av ett nytt valfrihetssystem för vård och 

omsorgstjänster i Örebro kommun. Mer specifikt ett införande av ett nytt valfrihetssystem 

gällande hemvård. 

Fokus i debatten låg på kommunala och privata utförare av hemvård samt nivån av valfrihet 

hos vårdtagarna. Denna fråga behandlade till största del valfrihet hos individen att själv få 

välja vårdutförare. Tydliga ideologiska skillnader mellan vänster och högerpartier framkom 

genom detta samtal. En kvinnlig oppositionspolitiker sa ”vi vill inte flytta beslutet om vilken 

omsorg, vilken trygghet man önskar få runt sitt biståndsbeslut till ett urval bestämt av 

kommunen eller via en upphandlingsenhet, vi vill låta det ligga kvar hos dom äldre”. En 

manlig oppositionspolitiker tillade också ”är ni medvetna om att mer än 80 procent av de 

som är beroende av hemtjänst önskar valfrihet, är ni medvetna om att mer än 90 procent av 
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dom som har omsorg vill kunna välja bort. Det här förslaget begränsar både möjligheten till 

valfrihet och möjligheten till att välja bort utförare”. 

Samtalet kom även att karaktäriseras av positiva samt negativa aspekter med privata kontra 

kommunala utförare där en manlig oppositionspolitiker sa ”jag som Moderat, för mig spelar 

det ingen roll om det är ett privat företag som utför omsorg eller ett kommunalt. För mig är 

välfärden viktig för dom som brukar den, för dom ska det vara bra. Det spelar ingen roll om 

det är privat eller icke privat”. Vidare behandlades frågan om kvalitét inom hemvården där 

en kvinnlig politiker i styrande majoritet sa ”ett mindre antal aktörer som det är lättare att 

jämföra och välja det man tycker är bäst och det man har mest behov av. Det ger också 

bättre förutsättningar till kvalitétuppföljningar vilket i sin tur ger oss bra förutsättningar för 

att säkra kvalitén för våra äldre”. Samtalet varade under en längre tid och bestod av livlig 

debatt mellan de deltagande politikerna. Ur ett könsperspektiv var de kvinnliga och de 

manliga politikerna som deltog i debatten nära varandra gällande fokus på debattinläggen. 

Båda könen deltog i ovanstående ämnena som debatten behandlade. Två manliga politiker 

samt en kvinnlig politiker debatterade också för vikten av att behålla det nuvarande 

valfrihetssystemet då de ansåg att detta system gynnade kvinnligt företagande vilket de 

menade ökat under de senaste åren genom att flertalet kvinnor inom hemvården inhämtat 

kunskaper genom arbete där och genom dessa erfarenheter valt att starta egna företag. Dessa 

politiker ansåg att det nya valfrihetssystemet skulle missgynna dessa privata utförare samt 

genom detta minska det kvinnliga företagandet då de menade att många av dessa privata 

företag drivs av kvinnor. 

  

16 män deltog i samtalet. Av de 16 männen var det 6 som tillhörde nämnder som placeras 

inom politikområdet social välfärd. Av dessa 6 manliga politiker tillhörde 1 Programnämnd 

social välfärd. 1 tillhörde Socialnämnd samt Programnämnd social välfärd. 1 tillhörde 

Programnämnd social välfärd. 1 tillhörde Programnämnd social välfärd samt Socialnämnd. 1 

tillhörde Vård och omsorgsnämnd och 1 tillhörde Vård och omsorgsnämnd samt 

Programnämnd social välfärd.  

Resterande manliga politiker som deltog i samtalet gjorde det utan någon tillhörighet till 

nämnd inom området social välfärd. Av dessa tillhörde 1 man Programnämnd 

samhällsbyggnad. 1 tillhörde Vuxenutbildning och arbetsmarknadsnämnd. 1 tillhörde 

Fritidsnämnd samt teknisk nämnd. 1 tillhörde Kulturnämnd samt Programnämnd 

samhällsbyggnad och 6 tillhörde inte någon specifik nämnd. 
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Totalt 9 kvinnor deltog i samtalet där 6 kvinnliga politiker som deltog hade tillhörighet till 

nämnd inom området social välfärd. Av dessa tillhörde 1 Programnämnd social välfärd samt 

Socialnämnd. 1 tillhörde Nämnden för funktionshindrade samt Programnämnd social välfärd. 

1 tillhörde Programnämnd social välfärd. 1 tillhörde Vård och omsorgsnämnd samt 

Programnämnd social välfärd. 1 tillhörde Socialnämnd samt Programnämnd social välfärd 

och 1 tillhörde Vård och omsorgsnämnd. 

  

De resterande 3 kvinnliga politikerna som deltog gjorde detta utan koppling till nämnd inom 

området social välfärd. Av dessa tillhörde 1 Programnämnd barn och utbildning. 1 tillhörde 

Programnämnd samhällsbyggnad och 1 tillhörande inte någon specifik nämnd. 

 

5.2 Kärnfull redogörelse av punkt 31 från sammanträde i Västerås KF 18-

03-08. 

 
Nedan följer en kärnfull sammanställning av debatten som skedde under dagordningspunkt 

31 från sammanträdet den 8/3 - 2018 i Västerås KF. 

  

Interpellationen berörde Västerås äldreomsorg. Mer specifikt debatterades brister inom 

äldrevården och anledningar till brister (ansvarsutkrävande, ekonomiskt underskott, 

arbetsmiljö). 

 Detta samtal behandlade brister som uppdagats inom hemvården. Samtalet karaktäriserades 

av en stundtals intensiv debatt där både personangrepp och avvikelser från ämnet förekom. 

Ett tydligt politiskt spel syntes då två manliga oppositionspolitiker hävdade att styrande 

koalition inte klarade av att åtgärda brister samt att deras parti skulle klara detta på ett bättre 

sätt.  

En manlig politiker sa ”man kan ju minst sagt säga att frågan om äldreomsorg varit på 

tapeten sen vi samlades här senast där av min interpellation. I den första delen som handlar 

om ekonomin där är svart möjligtvis lite otydligt men jag får tolka det som att (kvinnligt 

kommunalråd) säger att budgeten har varit för liten, och då undrar jag varför du 

tillsammans med dina kollegor röstat för den här för lilla budgeten år efter år när vi 

Liberaler varje år haft förslag som inneburit mer pengar till äldrenämnden. Ni har ju valt att 

prioritera annat”. Denna manliga politiker tillhörande oppositionen refererade till ett antal 
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artiklar som tidningen VLT hade publicerat gällande icke önskvärda förhållanden inom 

hemvården i Västerås.  

Den manliga politikern hävdade att ordet misär var passande på den rådande situationen inom 

hemvården. De svarande kvinnliga politikerna menade att brister förekom men att ordet misär 

var en överdrift, kvinnlig politiker ”var finns din etiska kompass? Jag tycker att det är viktigt 

att ur etisk synpunkt vara noga med vilket ord vi använder, inte säga saker som det inte finns 

belägg för. Jag vill inte att våra medborgare i Västerås ska behöva se såna begrepp som du 

använder särskilt som det inte finns belägg för påståendet”. De ansåg att hemvården 

fungerade väl överlag men att vissa brister förekom. Flera politiker bad om ordning och en 

bättre samtalston. Den manliga oppositionspolitikern svarade den kvinnliga politikern med 

”ja det gör jag för att det är ganska starka berättelser som kommer fram i dom här 

rapporterna. Du säger att jag pratar om misär, du säger att det betyder elände, nöd och 

mycket dåliga levnadsförhållanden, ja med är ju just precis det som dom här personerna 

beskriver det”.  En annan kvinnlig politiker i styrande koalition menade att ”det är klart jag 

tror på dom här människorna som har rapporterat in dom här händelserna det är klart det är 

sant, det är deras bild och det som är tråkigt är att många känt sig tvingade att vara 

anonyma och då har vi också svårt att rätta till bristerna när vi inte vet vart bristerna skett 

någonstans”. 

Debatten avslutades utan att frågande manlig politiker ansåg fått sin fråga gällande 

anledningar till brister inom hemvården besvarad. Ur ett könsperspektiv var både de 

kvinnliga och manliga politikerna aktiva i samtalet på ett likvärdigt sätt. 

  

Totalt 6 män deltog i samtalet. Av de 6 männen som deltog hade 3 av dem tillhörighet till 

nämnd inom området social välfärd. Av dessa 3 tillhörde 1 fastighetsnämnden samt individ 

och familjenämnden och 2 tillhörde äldrenämnden. 

De resterande 3 manliga politikerna som deltog hade genom sin nämndtillhörighet ingen 

koppling till området social välfärd. Av dessa manliga politiker tillhörde 1 

krisledningsnämnden. 1 tillhörde utbildning och arbetsmarknadsnämnden samt valnämnden 

och 1 tillhörde inte någon specifik nämnd. 

  

Av de totalt 5 kvinnor som deltog var 2 kvinnliga politiker tillhörande nämnd med koppling 

till området social välfärd. Dessa två kvinnliga politiker tillhörde äldrenämnden. 

De resterande 3 kvinnliga politikerna hade genom sin nämndtillhörighet ingen koppling till 

området social välfärd. Av dessa 3 tillhörde 1 krisledningsnämnden. 1 tillhörde utbildning 
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och arbetsmarknadsnämnden, fastighetsnämnden samt krisledningsnämnden och 1 tillhörde 

grundskolenämnden. 

 

 

5.3 Kvalitativ Analys 
 

Analys Örebro KF 

Kärnan i frågan som behandlades i Örebro KF var äldreomsorg och införandet av ett 

valfrihetssystem för hemvården vilket faller under området social välfärd. Debatten kom till 

stora delar kom att handla om själva valfrihetssystemet samt huruvida ett nytt 

valfrihetssystem ska påverka privat företagande inom sektorn. Politikerna som deltog 

debatterade utifrån olika parti-ideologiska ståndpunkter vilket kan förklara den varierande 

nämndtillhörigheten hos politikerna. Av de 16 män som deltog tillhörde 6 nämnder med 

koppling till området social välfärd och hos de kvinnliga politikerna tillhörde 6 av 9 nämnder 

med koppling till området social välfärd. Hedlund och Wängnerud menar att kvinnor i högre 

utsträckning funnits i de sociala nämnderna och utskotten vilket i denna ögonblicksbild skulle 

visa på ett högre deltagande från kvinnor i nämnder med koppling till området social välfärd 

vilket till viss del kan påvisas under denna debatt.  

Det som framkommer är att politikerna baserat på olika ideologiska ståndpunkter är oense om 

vad som är det bästa alternativet gällande valfrihet inom hemvården. Detta anser vi inte vara 

baserat på vilket kön politikerna har utan baseras i partitillhörighet, samt huruvida de tillhör 

styrande majoritet eller opposition. Exempel på partitillhörighetens betydelse samt om 

talande politiker tillhör majoritet eller opposition finns i följande två citat från sammanträdet. 

Det framkommer inte några konkreta skillnader mellan de kvinnliga och manliga politikerna 

baserat på kön. Skillnaderna är snarare politiskt ideologiskt bundna där en manlig 

oppositionspolitiker sa:  ”är ni medvetna om att mer än 80 procent av de som är beroende av 

hemtjänst önskar valfrihet, är ni medvetna om att mer än 90 procent av dom som har omsorg 

vill kunna välja bort. Det här förslaget begränsar både möjligheten till valfrihet och 

möjligheten till att välja bort utförare”. En kvinnlig majoritetspolitiker menade samtidigt att: 

”ett mindre antal aktörer som det är lättare att jämföra och välja det man tycker är 

bäst och det man har mest behov av. Det ger också bättre förutsättningar till 

kvalitétuppföljningar vilket i sin tur ger oss bra förutsättningar för att 

säkra kvalitén för våra äldre”.  
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Vidare i debatten deltog 16 män och 9 kvinnor vilket talar emot att det skulle vara en typiskt 

kvinnlig fråga enligt Bergkvist resonemang om att kvinnor i högre grad engagerar sig i frågor 

gällande social välfärd. Även Wängnerud menar att kvinnliga politiker på riksdagsnivå i 

högre grad intresserar för frågor inom området social välfärd och även Hedlund påvisat 

liknande forskning i den kommunala kontexten. Detta är något som utifrån denna 

ögonblicksbild ej går att fastställa utifrån de utvalda citaten där en kvinnlig politiker sa ”vi 

vill inte flytta beslutet om vilken omsorg, vilken trygghet man önskar få runt sitt 

biståndsbeslut till ett urval bestämt av kommunen eller via en upphandlingsenhet, vi vill låta 

det ligga kvar hos dom äldre”. En manlig politiker tillade också att ”jag som Moderat, för 

mig spelar det ingen roll om det är ett privat företag som utför omsorg eller ett kommunalt. 

För mig är välfärden viktig för dom som brukar den, för dom ska det vara bra. Det spelar 

ingen roll om det är privat eller icke privat”. Citaten talar för att båda könen deltog aktivt i 

debatten där även fler män än kvinnor deltog under debatten vilket ytterligare kan stärka 

argumentet att kvinnor inte i högre grad än män deltar i debatter gällande politikområdet 

social välfärd. 

 

Enligt Hedlunds tidigare forskning fanns det kvinnliga politiker som ansåg att kvinnor 

representerar kvinnors intressen på den politiska arenan. Under sammanträdet i Örebro KF 

var det fler män än kvinnor som stod upp för kvinnor och de negativa konsekvenserna det nya 

valfrihetssystemet, om antaget av KF skulle få för kvinnligt företagande inom sektorn. Även 

om det var ett relativt lågt antal män som talade om kvinnofrågor (2 män och 1 kvinna) kan 

detta möjligtvis ses som en tendens mot att också manliga politiker i en högre grad än vid 

Hedlunds undersökning väljer att engagera sig i kvinnofrågor utifrån denna ögonblicksbild. 

Bergkvist resonemang om omvandling av kompetens till politiskt inflytande kan till viss del 

styrkas men utifrån att det var två manliga politiker och en kvinnlig politiker så går det inte 

att fastställa detta som något typiskt kvinnligt.  

 

 

Analys Västerås KF 

Kärnan i frågan som behandlades i Västerås KF var äldreomsorg och brister inom hemvården 

vilket faller under området social välfärd. Av de 6 män som deltog tillhörde 3 nämnder med 

koppling till området social välfärd och hos de kvinnliga politikerna tillhörde 2 av 5 nämnder 

med koppling till området social välfärd. Hedlund och Wängnerud menar att kvinnor i högre 

utsträckning funnits i de sociala nämnderna och utskotten vilket i denna ögonblicksbild skulle 
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visa på ett högre deltagande från kvinnor i nämnder med koppling till området social välfärd 

vilket inte kan påvisas under denna debatt. Debatten inleddes och drevs på av en manlig 

politiker vilket kan visa tendenser på att social välfärd som politikområde i detta fall inte är 

könskodat som tidigare forskning visat på. Debatten inleddes genom följande citat av manlig 

politiker: ”man kan ju minst sagt säga att frågan om äldreomsorg varit på tapeten sen vi 

samlades här senast där av min interpellation. I den första delen som handlar om ekonomin 

där är svart möjligtvis lite otydligt men jag får tolka det som att (kvinnligt kommunalråd) 

säger att budgeten har varit för liten, och då undrar jag varför du tillsammans med dina 

kollegor röstat för den här för lilla budgeten år efter år när vi Liberaler varje år haft förslag 

som inneburit mer pengar till äldrenämnden. Ni har ju valt att prioritera annat”.  

 

Debatten kom till stora delar kom att handla om uppdagade brister inom hemvården och 

debatten var stundtals hätsk där politikerna som deltog debatterade utifrån opposition och 

styrande koalition. Samtalsklimatet var stundtals hårt där begrepp som misär användes av 

oppositionen för att beskriva situationen inom hemvården. En kvinnlig majoritetspolitiker 

svarade på detta med: ”var finns din etiska kompass? Jag tycker att det är viktigt att ur etisk 

synpunkt vara noga med vilket ord vi använder, inte säga saker som det inte finns belägg för. 

Jag vill inte att våra medborgare i Västerås ska behöva se såna begrepp som du använder 

särskilt som det inte finns belägg för påståendet”. Den manliga oppositionspolitikern svarade 

den kvinnliga politikern med att: ”ja det gör jag för att det är ganska starka berättelser som 

kommer fram i dom här rapporterna. Du säger att jag pratar om misär, du säger att det 

betyder elände, nöd och mycket dåliga levnadsförhållanden, ja med är ju just precis det som 

dom här personerna beskriver det”. Vidare svarade sedan en kvinnlig majoritetspolitiker med 

att: ”det är klart jag tror på dom här människorna som har rapporterat in dom här 

händelserna det är klart det är sant, det är deras bild och det som är tråkigt är att många 

känt sig tvingade att vara anonyma och då har vi också svårt att rätta till bristerna när vi inte 

vet vart bristerna skett någonstans”. 

 

Utifrån citaten ovan framgår det att könstillhörighet i detta fall inte tycks ha någon större 

betydelse för engagemang i debatten. Partitillhörigheten hos politikerna samt om de tillhörde 

styrande majoritet eller opposition tycks haft en större betydelse jämfört med 

könstillhörigheten.  
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I debatten deltog 6 män och 5 kvinnor vilket talar emot att det skulle vara en typiskt kvinnlig 

fråga enligt Bergkvist resonemang om att kvinnor i högre grad engagerar sig i frågor gällande 

social välfärd. Även Wängnerud menar att kvinnliga politiker på riksdagsnivå i högre grad 

intresserar för frågor inom området social välfärd och även Hedlund påvisat liknande 

forskning i den kommunala kontexten. Detta är något som utifrån denna ögonblicksbild ej går 

att fastställa då likvärdigt antal män och kvinnor deltog under debatten. Samt att debatten 

drevs i en relativt hård anda av både kvinnorna och männen.  

 

Enligt Hedlunds tidigare forskning fanns det kvinnliga politiker som ansåg att kvinnor 

representerar kvinnors intressen på den politiska arenan. Under debatten i Västerås KF kunde 

inte några liknande tendenser urskiljas då debatten snarare präglades av att oppositionens 

missnöje med den styrande koalitionens arbete inom området.  

 

 
6. Slutsatser och avslutande reflektioner 
 

6.1 Slutsatser 

 

Vilka skillnader går att se mellan kvinnliga och manliga politikers talartid under 

sammanträden i Örebro och Västerås KF? 

Sett till de tre sammanträden från Örebro KF som vi undersökt har de manliga politikerna en 

högre total talartid än de kvinnliga politikerna. Dock har de kvinnliga politikerna ett något 

högre medelvärde än de manliga politikerna då de kvinnliga politikerna var färre till antalet. 

Under de tre uppmätta sammanträdena från Västerås KF visar undersökningen av dessa att de 

kvinnliga politikerna talade mer än de manliga politikerna under samtliga sammanträden. 

Även medelvärdet i talad tid var högre hos de kvinnliga politikerna i Västerås KF. Utifrån 

dessa sex sammanträden går det därmed inte att påstå att manliga politiker generellt talar mer 

än kvinnliga politiker i Örebro och Västerås KF.  

Resultaten av denna ögonblicksbild visar sedermera att en jämställd deskriptiv representation 

i detta fall leder till en relativt jämställd talartid. Resultatet visar vidare att det skett en 

förändring sedan Hedlunds forskning genomfördes och att Dahlerups teorier om Critical mass 

samt Critical acts möjligtvis till viss del kan förklara förändringen. 
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Vad visar en kvalitativ innehållsanalys av ett sammanträde från Örebro och Västerås KF 

gällande tidigare forskning om typiskt kvinnliga politikområden?  

 

Utifrån samtliga teorier som menar att kvinnor i högre grad än män engagerar sig i frågor 

gällande social välfärd blir slutsatsen i denna undersökning att kvinnliga politiker inte 

engagerar sig i högre grad än manliga politiker i under de undersökta sammanträdena i 

Örebro och Västerås KF. Citaten som valdes ut som talande för debatten i båda KF visar inte 

några skillnader mellan kvinnliga politiker och manliga politiker i diskussionerna. 

Nämndtillhörigheten har endast en marginell betydelse i Örebro KF vilket inte påverkar 

slutsatsen i sin helhet.  

 

Resultaten av denna ögonblicksbild stämmer därmed inte överens med Bergkvist, Hedlund 

och Wängneruds tidigare forskning gällande sociala frågor och området social välfärd som ett 

kvinnligt område. Analysen visar att fler män än kvinnor deltog i debatten i Örebro vilket 

pekar på att social välfärd i Örebros fall inte kan ses som ett typiskt kvinnligt politikområde. I 

Västerås fall är resultatet relativt jämt mellan könen vilket också tyder på att det varken kan 

ses som ett typiskt kvinnligt eller manligt politikområde. Gällande Hedlund och Wängneruds 

teorier och tidigare forskning kring kvinnorepresentation i sociala utskott och nämnder samt 

Hedlunds teori om att kvinnor representerar kvinnors intressen kan denna ögonblicksbild 

varken bekräfta eller dementera teorierna eller tidigare forskning.  

   

 

6.2 Avslutande reflektioner 
 

Syftet med denna undersökning var att se huruvida en jämställd deskriptiv representation i 

Örebro och Västerås KF ger en jämställd talartid mellan könen. Resultatet av undersökningen 

visade att det utifrån denna ögonblicksbild gav en relativt jämställd talartid i båda KF. Det 

kan diskuteras huruvida man kan tolka talartiden som jämställd då resultatet visade att de 

manliga politikerna i Örebro KF hade en högre total talartid än de kvinnliga politikerna. Vi 

anser dock att detta är ett resultat av att det var fler manliga politiker som talade, vilket kan 

vara problematiskt ur ett jämställdhetsperspektiv, men eftersom de kvinnliga politikerna hade 

ett något högre medelvärde än de manliga politikerna anser vi att resultatet kan tolkas som 

jämställt. Den totala talartiden kan möjligtvis förklaras av den procentuella fördelningen av 
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kvinnliga och manliga politiker som råder i Örebro KF vilket inte var en del av våran 

undersökning. 

 

 Vidare var syftet att genom tidigare forskning undersöka om kvinnliga politiker i högre grad 

än manliga politiker engagerar sig i området social välfärd under ett sammanträde från 

vardera kommunfullmäktige. Detta har till största del inte kunnat bevisats genom 

undersökningen. Politikernas nämndtillhörighet ger dessutom inte en tillfredställande 

förklaringsgrad då ett relativt stort antal av både de kvinnliga och manliga politikerna inte 

tillhörde någon nämnd med koppling till området Social välfärd bortsett från de kvinnliga 

politikerna i Örebro KF där 6 av 9 av de kvinnliga politikerna hade en koppling till nämnder 

inom Social välfärd.  

 

Vidare hade det varit intressant att undersöka hur könsfördelningen i nämndorganisationen i 

de båda kommunerna var då detta skulle tydliggöra huruvida vissa nämnder/politikområden 

är mer eller mindre könskodade. Detta skulle eventuellt kunnat påvisat eller avvisat huruvida 

kvinnor och män engagerar sig i vissa typer av könskodade politikområden. Ett annat 

komplement av värde för framtida undersökningar inom detta område vore att kartlägga 

samtliga politikers alla förtroendemannauppdrag då dessa uppdrag kan indikera på varför en 

specifik politiker engagerar sig i frågor vissa frågor mer än andra och om vissa av dessa 

övriga förtroendemannauppdrag också är könskodade eller inte. Arbetet som sker inom 

nämnderna kan vara minst lika viktigt.  

För vad säger egentligen en debatt i ett kommunalfullmäktige om politikers intresse för 

specifika ämnen? I undersökningen har politikerna under debatten talat mer utifrån det egna 

partiets ståndpunkt vilket inte nödvändigtvis är talande för politikernas egna uppfattningar 

eller intressen.  

 

Det är viktigt att förstå att undersökningen vi genomfört endast ger en ögonblicksbild av 

dessa två kommunfullmäktige och hur olika resultat en ögonblicksbild kan framställa. 

Nerikes Allehanda artikeln från inledningen av denna uppsats ger en helt annan bild av 

Örebro KF än det resultatet visar i denna undersökning. Det vore intressant att se vilket 

resultat en större undersökning med ett större antal sammanträden från Örebro och Västerås 

KF skulle framställa. Exempelvis en undersökning av samtliga sammanträden över ett år från 

vardera KF.   
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Risken vi tog med att jämföra två så lika kommuner som Örebro och Västerås var att inte 

upptäcka så stora skillnader kommunerna emellan vilket också blev fallet. Till vårt försvar är 

det ändå en relevant upptäckt att kommuner som liknar varandra befolkningsmässigt, 

geografiskt och politiskt sannolikt ger ett liknande resultat.  

 

I övrigt är resultatet av denna uppsats positivt ur ett jämställdhetsperspektiv då resultaten 

indikerar på att både kvinnor och män i Örebro och Västerås KF får ett likvärdigt utrymme 

under de undersökta sammanträdena. Dock vore det av intresse för framtida undersökningar 

att undersöka huruvida specifika “kvinnofrågor” som exempelvis gäller sexualiserat våld som 

under Metoo-kampanjen uppdagades till största del tas upp av kvinnor, män eller likvärdigt 

av båda könen. Denna undersökning ger endast en kort inblick i de båda politiska arenorna 

och lämnar därav många frågor obesvarade. 

 

Avslutningsvis vill vi påpeka att jämställdhet är en fråga som är av stor vikt att undersöka 

vidare. Detta är något som förslagsvis kan kartläggas i alla kommuner samt på riksdagsnivå 

då just våra två fall omöjligt kan representera verkligheten i Sveriges samtliga politiska 

församlingar.  
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