
Appendix 1: Enkät om rätt till heltid 

Enkäten sändes ut via mail vid tre tillfällen, 1 oktober, 8 oktober och 15 oktober 2012 och 

besvarades digitalt. Svarsinsamlingen pågick mellan 1 oktober och 23 oktober 2012. Nedan 

presenteras enkätens frågor. Efter svarsalternativet står vart informanten sändes vidare. Ingen 

har därför svarat på alla frågor. 

 

Sida 1 

Kommun* 

__________ 

 

Finns det ett politiskt beslut om införande av 

”rätt till heltid” i er kommun?* 

- Ja (Skickas till sida 3) 

- Nej (Skickas till sida 2) 

 

Sida 2 

Har frågan diskuterats i kommunfullmäktige? 

- Ja 

- Nej 

- Vet ej 

 

Kommentar 

Öppet kommentarsfält 

(efter sidan är slutförd skickas informanten vidare 

till sida 7) 

Sida 3 

När togs det politiska beslutet? 

Ange om möjligt år och månad (åååå-mm) 

________ 

 

Från vilket parti kom Kommunstyrelsens 

ordförande vid tidpunkten för beslutet? 

- Vänsterpartiet 

- Socialdemokraterna 

- Miljöpartiet 

- Centerpartiet 

- Folkpartiet 

- Moderaterna 

- Kristdemokraterna 

- Sverigedemokraterna 

- Annat: ______ 

 

Vilket kön hade dåvarande 

kommunstyrelseordförande? 

- Kvinna 

- Man 

- Annat 

 

Vilket kön hade dåvarande kommunchef? 

(högsta ansvariga tjänsteman) 

- Kvinna 

- Man 

- Annat 

 

Ange andelen kvinnor i kommunstyrelsen vid 

tidpunkten för beslutet 

(i procent) 

__________ 

 

 

 



Sida 4 

Har er kommun implementerat ”rätt till heltid” 

i den kommunala verksamheten?* 

- Ja, genom skriftligt avtal som gäller i all 

verksamhet  (skickas vidare till sida 6) 

- Ja, genom skriftligt avtal som gäller i vissa 

verksamheter (Skickas vidare till sida 5) 

- Ja, genom en muntlig överenskommelse 

 (skickas vidare till sida 5) 

- Nej (Skickas vidare till sida 7) 

 

Sida 5 

När implementerades ”rätt till heltid” i den 

kommunala verksamheten? 

Ange om möjligt både år och månad (åååå-mm) 

_________ 

Vilka verksamheter har inkluderats i avtalet? 

Nämn varje specifik verksamhet med en term. T.ex. 

”hemtjänst”, socialsekreterare”, ”kommunala 

tjänstemän”, ”lärare” etc. 

________________ 

Från vilket parti kom Kommunstyrelsens 

ordförande vid tidpunkten för 

implementeringen? 

- Vänsterpartiet 

- Socialdemokraterna 

- Miljöpartiet 

- Centerpartiet 

- Folkpartiet 

- Moderaterna 

- Kristdemokraterna 

- Sverigedemokraterna 

- Annat: ______ 

Vilket kön hade dåvarande 

kommunstyrelseordförande? 

- Kvinna 

- Man 

- Annat 

Vilket kön hade dåvarande kommunchef? 

(högsta ansvariga tjänsteman) 

- Kvinna 

- Man 

- Annat 

 

 

Ange andelen kvinnor i kommunstyrelsen när 

implementeringen genomfördes 

i procent, skedde implementeringen i olika steg, 

ange andelen vid start av 

implementeringsprocessen 

__________ 

Sida 6 

När implementerades ”rätt till heltid” i den 

kommunala verksamheten? 

Ange om möjligt både år och månad (åååå-mm) 

_________ 

Från vilket parti kom Kommunstyrelsens 

ordförande vid tidpunkten för 

implementeringen? 

- Vänsterpartiet 

- Socialdemokraterna 

- Miljöpartiet 

- Centerpartiet 

- Folkpartiet 

- Moderaterna 

- Kristdemokraterna 

- Sverigedemokraterna 

- Annat: ______ 

Vilket kön hade dåvarande 

kommunstyrelseordförande? 

- Kvinna 

- Man 

- Annat 



Vilket kön hade dåvarande kommunchef? 

(högsta ansvariga tjänsteman) 

- Kvinna 

- Man 

- Annat 

Ange andelen kvinnor i kommunstyrelsen när 

implementeringen genomfördes 

i procent, skedde implementeringen i olika steg, 

ange andelen vid start av 

implementeringsprocessen 

__________ 

Sida 7 

Markera vilka partier som i nuläget bildar 

majoritet i kommunen 

Om fler än ett parti saknas i listan skriv dessa i 

”other” t.ex. ”Abypartiet”, ”Bstadslistan”, ”C-

initiativet” etc. 

- Vänsterpartiet 

- Socialdemokraterna 

- Miljöpartiet 

- Centerpartiet 

- Folkpartiet 

- Moderaterna 

- Kristdemokraterna 

- Sverigedemokraterna 

- Annat: ______  

 

Vilket kön har nuvarande 

kommunstyrelseordförande? 

- Kvinna 

- Man 

- Annat 

 

Vilket kön har nuvarande kommunchef? 

(högsta ansvariga tjänsteman) 

- Kvinna 

- Man 

- Annat 

 

Ange andelen kvinnor i kommunstyrelsen idag. 

I procent 

__________ 

 

Sida 8 

Enkäten är avslutad 

Har du frågor om enkäten eller vill tillägga något? 

Vänligen kontakta mig på: 

 emjo8206@student.su.se eller 0707 183 583 

Tack för att ni tog er tid och deltog! 

 

Vill du ta del av resultaten i studien? 

Fyll i lämplig mailadress nedan. Uppsatsen skickas 

ut i mitten av januari 2013 

 

________ 

Sida 9 – sänd in dina svar



Appendix 2: Fallurval 

Här presenteras en mer formaliserad version av det fallurval som vägledde urvalet av 

kommuner. Det bör understrykas att urvalet har gjorts utefter ambitionen att finna 

intresseväckande fall som är möjliga att använda för att testa studiens teoretiska koncept (jmf. 

Esaiasson et al. 2007:139ff). 

Tabell 1 Val av kommuner 

 Nynäshamn Eskilstuna 

Politisk majoritet (Största parti) (2010) S
*
 + FP (S 36,6 %) S

*
 + MP + V (S 38,5 %) 

Andel valda kvinnor i Kommunfullmäktige (2010) 48,8 % 43,0 % 

Andel kvinnor i Kommunstyrelsen (2012) 45,5 % 60,0 % 

Nuvarande KSO och Kommunchefs kön Kvinna/Kvinna Man/Man 

Befolkningsmängd (2011) 26 248 97 595 

Arbetslöshet
1 

5,5 % 12,3 % 

Anställda i offentlig sektor Kvinnor/Totalt, (andel av 

befolkningen) 
2 

1 739 / 2 278 

(20,9 %) 

10 779 / 14 157 

(27,7 %) 

Kvinnors andel av mäns sammanräknade förvärvsinkomst 74,4 % 75,5 % 

Utbildningsgrad, andel med eftergymnasial utbildning  26 % 26,9 % 

Rätt till heltid, politiskt beslut Ja Ja/Nej 

Rätt till heltid, implementerat Ja Nej 
* 
Avser det parti som innehar platsen som kommunstyrelsens ordförande 

1 
Avser individer 16 – 64 år i arbetslöshet (öppet arbetslösa och personer i sysselsättningspolitiska åtgärder), 

statistik för Eskilstuna avser april 2012. Statistik för Nynäshamn avser mars 2012. 
2 
Visar dagbefolkning för 2010, vilket innebär individer som arbetar inom offentlig sektor i den specifika 

kommunen, inkluderar inpendlare och arbetstillfällen i landsting och statlig verksamhet. Visar ej del av 

befolkning arbetande i offentlig sektor utanför kommunen.   

Källor: Enkätsvar till delstudie 1; SCB kommunfakta 2012 https://www.h5.scb.se/kommunfakta/k_frame.htm; 

SCB statistikdatabas, http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_TreeView____340478.aspx; Eskilstuna 2012a. 

http://www.eskilstuna.se/PageFiles/25292/Fakta%202012%20korr%203.pdf?epslanguage=sv; Nynäshamn 

2012a, 

http://www.nynashamn.se/download/18.421534701375ce1f7f680009826/0192+Nyn%C3%A4shamn+FAKTA+

2012.pdf  

 

Tabell 1 visar på likheter och skillnader mellan Nynäshamn och Eskilstuna. De skiljer sig till 

viss del i fråga om rätt till heltid, men har liknande politisk styrning och mycket likartad 

kvinnorepresentation. Skillnaderna är dock stora i fråga om befolkningsmängd och 

arbetslöshetsgrad. Intervjusvaren visar dock att det är av underordnad betydelse, även om det 

bör påvisas som en risk. Vidare har Eskilstuna män både på posten som KSO och 

kommunchef medan det är kvinnor i Nynäshamn, däremot innehades positionerna av män när 

Nynäshamn tog heltidbeslutet. Kommunernas demografiska och geografiska likheter stärker 

intresset inför dem som studieobjekt. Båda är utpendlingskommuner och kan räknas in i 

samma geografiska region, de har liknande utbildnings och inkomstnivå. Mindre 

formaliserade faktorer spelar också in. Urvalet begränsas av min möjlighet att hinna besöka 

kommunerna för intervjuer och därför har närhet till Stockholm varit en fördel. 

  

https://www.h5.scb.se/kommunfakta/k_frame.htm
http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_TreeView____340478.aspx
http://www.eskilstuna.se/PageFiles/25292/Fakta%202012%20korr%203.pdf?epslanguage=sv
http://www.nynashamn.se/download/18.421534701375ce1f7f680009826/0192+Nyn%C3%A4shamn+FAKTA+2012.pdf
http://www.nynashamn.se/download/18.421534701375ce1f7f680009826/0192+Nyn%C3%A4shamn+FAKTA+2012.pdf


Appendix 3: Respondenter och intervjuguide 

Respondenter 

 Respondent Datum för 

intervju 

Meriter som är relevanta för studien   

Nynäshamn 

Anna Ljungdéll 2012-11-20 Kommunstyrelsens Ordförande fr.o.m. januari 2010. 

Representerar Socialdemokraterna. 

Tidigare: Ordförande Barn- och utbildningsnämnden 

2001-2003, 2007-2009.  

Politiskt sakkunnig på Socialdepartermentet 2004-2007. 

Birgitta Elvås 2012-11-20 Kommunchef fr.o.m. oktober 2011.  

Tidigare tf. kommunchef Botkyrka Kommun. 

Eskilstuna 

Jimmy Jansson 2012-11-14 Kommunstyrelsens Ordförande fr.o.m. januari 2011. 

Representerar Socialdemokraterna. 

Tidigare: 1:e vice ordf. KS 2007-2011, v.ordf. 

jämställdhetsutskottet 2011-2012, v.ordf. 

personaldelegationen 2007-2011.    

Maria Chergui* 2012-12-06 Kommunalråd och 2:e vice ordf. i KS, ordf. 

Jämställdhetsutskottet, ledamot i personalutskottet. 

Fr.o.m. januari 2011. Representerar Vänsterpartiet. 

Tidigare politisk sekreterare i kommunen. 

Marita Schwartz 2012-11-14 HR-direktör, Eskilstuna Kommun fr.o.m. december 2009.  

Tidigare: Personalchef för Vuxenförvaltningen. 

Theresia Jansson 2012-11-26 Ordförande, Fackförbundet Kommunals sektion 

Eskilstuna fr.o.m. oktober 2012. Ledamot, 

Socialdemokraterna i Eskilstunas AK-styrelse. 

* intervjun genomfördes via telefon. 

Tematisk intervjuguide 

Här presenteras ett par teman och tänkbara frågor inom dessa. Eftersom intervjuerna är 

semistrukturerade och respondenterna har haft olika roller har intervjuerna sett olika ut och 

haft olika tyngdpunkter beroende på respondentens position. Därför ska inte heller dessa 

frågor ses som de exakta frågeformuleringarna, utan snarare som tänkta andemeningar. 

Din roll 

 Kan du berätta lite om dig själv och din roll i [din organisation], hur länge har du varit 

en del av organisationen?  

 Beskriv ditt eget engagemang i [din organisation]och i frågan om ”rätt till heltid”, hur 

ser du på frågan? 

 Vilken uppgift har du i arbetet? 

  

Din organisation och arbetet med ”rätt till heltid” 

 Beskriv hur [din organisation] ser generellt/principiellt på frågan om ”Rätt till heltid”. 

Vad är syftet bakom reformen? 

 Beskriv hur processen sett ut historiskt, när blev frågan aktuell, hur [din organisation] 

har arbetat med frågan, vilka positioner har man haft?  

 Hur upplever du arbetet med frågan idag?  

 Upplever du att ni har blivit lyssnade till av övriga aktörer? 



 Hur upplever du att personalen i kommunen ser på frågan? Är de positivt eller negativt 

inställda? 

 

Samarbetet mellan Socialdemokraterna och X Kommun 

 Hur upplever du samarbetet med S lokalt och kommunledning, samt 

förvaltningsledningen kring frågan? Har det förändrats under processens gång? 

 På vilket sätt samarbetar ni med politiken för att få igenom era frågor, generellt? 

 

Samarbetet mellan Socialdemokraterna/Förvaltningen och Kommunal 

 Det finns traditionellt en tydlig koppling mellan (S) och Kommunal, i denna fråga 

beskrivs kommunal som kommunens motpart. Hur påverkar relationen på individ 

såväl som förhandlingsnivå, arbetet med ”rätt till heltid”? 

 Hur ser du på den här kopplingen? Är den positiv, negativ?  

 

Jämställdhetspolitik och kommunens historia 

 Hur ser du på jämställdhetspolitik? Är det något som  vad innebär det för dig och är det 

något som berör ditt arbete? 

 Hur upplever du möjligheten att arbeta med jämställdhetspolitik i er kommun? 

 Hur upplever du kommunens arbete med jämställdhetspolitik idag? 

 Är det en viktig valfråga för er? 

 Givet dessa frågor, hur påverkar er kommuns historia möjligheten att arbeta med ”rätt 

till heltid” och jämställdhet? 

 


