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Förord

Detta arbete är en uppföljning av ett uppdrag (i form av en rapport) vid näringslivs-
enheten, Länstyrelsen i Norrbottens län1 och min efterföljande lic.uppsats2 som försvarades i 
januari 1998 vid Statsvetenskapliga institutionen i Umeå. Empiriskt belyste jag i båda 
skrifterna hinder och möjligheter för kvinnor att ta plats och framföra sina krav och önskemål. 
Det var processen från mobilisering till val liksom kvinnornas önskemål och indirekta val 
omedelbart efter inträdet på den kommunalpolitiska arenan som var i fokus för analysen. De 
empiriska rönen baserades framför allt på intervjuer med 44 kvinnor som i september 1994 
valdes till ordinarie fullmäktigeledamöter i två norrbottniska kommuner. 

Denna uppföljning av villkoren för kvinnor i samma kommuner som tidigare belyser framför 
allt tiden efter inträdet i kommunalpolitiken efter 1994 års val fram till och med mandattidens 
slut, dvs fram till 1998 års val. Empirin baseras även här framför allt på intervjuer med 
samma kvinnliga politiker som valdes för mandatperioden 1994-98. Studien belyser sålunda 
frågeställningar gällande de kvinnliga politikernas arbetsvillkor under hela mandatperioden. 
Ett tack måste riktas till de 39 kvinnor som återigen välvilligt ställt sina synpunkter till mitt 
förfogande.

Jämställdhetsdirektör Britt-Marie Lugnet Häggberg har medverkat till att detta arbete trycks 
och att den når offentlighetens ljus via Länsstyrelsen i Norrbottens län. Hon har innan 
tryckningen bistått mig med praktiska råd och uppmuntrande tillrop. Förhoppningsvis kan 
forskningsrapporten stimulera till debatt både inom och utom de politiska partierna. 

Ett mycket speciellt tack vill jag rikta till min handledare, professor Gunnel Gustafsson, 
Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet. Hon har med sin kunskap, sitt outtröttliga 
engagemang och sin medmänsklighet varit ett ovärderligt stöd under arbetets gång. 

Mina arbetskamrater vid avdelningen för statsvetenskap och historia vid Luleå tekniska 
universitet har uppmuntrat mig på alla sätt. Jag vill särskilt rikta ett tack till professor Lars 
Carlsson, professor Nils-Gustav Lundgren samt avdelningschef  Bo Jonsson för deras stöd 
och uppmuntran. Tack även Peder Rönnbäck för teknisk hjälp inför tryckningen. 

Jag vill dessutom tacka Anita Lidén vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, för 
noggrann korrekturläsning och även mycket annat professionellt arbete i samband med slut-
fasen att färdigställa forskningsrapporten. Även min make Rune Westerlund har bistått mig i 
samband med korrekturläsning. 

Slutligen vill jag tacka Forskningsrådsnämnden och Vetenskapsrådet för att de har 
finansierat arbetet med projektet! 

                                                          
1 Westerlund, M-B (1996).Kvinnorna tar plats i kommunalpolitiken. En studie av Gällivare och Luleå kommuner 
under året 1994-1995. Luleå: Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
2 Westerlund, M-B (1997). Kvinnorna tar plats i kommunalpolitiken. Umeå: Statsvetenskapliga institutionen. 
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1.  Betydelsen av ökad kvinnorepresentation  
– en dynamisk maktanalys 

Under perioden 1970-1994 ökade kvinnornas representation i Gällivare och Luleå kommun-
fullmäktige, från 13 respektive 14 procent efter 1970 års val till 46 respektive 44 procent efter 
valet 1994. I lic.uppsatsen belystes vägen från mobilisering till valet 1994 samt hur den första 
tiden efter valet blev för kvinnor som arbetar kommunalpolitiskt (Westerlund, 1997). Denna 
uppföljning av lic.uppsatsen handlar om resten av mandatperioden 1994-98, fram till och med 
valet 1998. Den huvudfråga som ställdes i min licentiatuppsats var: Vad betyder det att kvinno-
representationen ökat så starkt? Innebär det att kvinnorna tar större plats i kommunalpolitiken 
(Westerlund, 1997)? Samma fråga genomsyrar även det fortsatta studiet av kvinnorepresentationen i 
de studerade kommunerna under hela mandatperioden 1994-98 med tillägget: Finns samma 
tendenser under hela mandatperioden? Ändras balansen mellan underordning och integration?  

En dynamisk maktanalys som nyttjades i lic.uppsatsen bygger på antagandet att det finns ett 
samband mellan kvinnors maktlöshet och kvinnors makt. Hinder och möjligheter i dynamiskt 
samspel skapas på olika arenor. Det kan vara i samhället, inklusive inom partiet och i det privata 
livet. Kvinnorna tenderade att motarbetas på grund av kön såväl på vägen till fullmäktigevalet 
samt även efter valet. Hindren i kvinnors möjligheter fanns såväl i mobiliserings- och rekry-
teringsfaserna som i samband med de indirekta valen till styrelser och nämnder efter fullmäktige-
valet. I här relevanta avseenden är partierna är också något olika. Detta medförde att de valda 
kvinnorna ibland uttryckte politiska prioriteringar vilka, förutom av kön, också är avhängiga 
partiets ideologi. Bland de krafter som bidrog till en fortsatt underordning av kvinnor var: att 
kvinnliga politiker inte hade några maktpositioner, att det fanns ett ifrågasättande av kvinnors 
kompetens, att ålder användes som en sorts vapen för att utesluta erfarna kvinnor, vilket utnyttja-
des av männen, att en maktkamp mellan unga och äldre kvinnor kunde skönjas, att det var brist 
på informellt stöd till nyvalda kvinnliga politiker och att det privata livet var ett slags hinder för 
flertalet kvinnor. Hindren uttrycktes i detta fall som ett behov av stöd eller tillstånd för det 
offentliga engagemanget. Kvinnorna hade med andra ord inte samma frihet som männen att be-
stämma själva i detta avseende. Make, barn och vänner som stöder tycks vara en förutsättning för 
kvinnors politiska engagemang. 

Det fanns emellertid faktorer, både i samband med mobiliserings- och rekryteringsfasen och efter 
valet, som ger underlag för slutsatsen att kvinnorna integrerades i partipolitiken. För det första  
intog de en plats i det offentliga beslutsfattandet, där de ibland hade makt att synliggöra att kön är 
viktigt för prioriteringar och policy. För det andra sade de intervjuade kvinnorna själva att de har 
kompetens och att de vill driva frågor som kvinnliga väljare prioriterar. För det tredje fanns det 
även tecken på att kvinnorna, särskilt i Luleå, har viss makt i kraft av sina positioner. En fjärde 
positiv faktor är att de undersökta politikerna gärna samarbetade i kvinnliga nätverk inom och 
utom partigränserna, vilket ger ytterligare stöd till de kvinnor som inom lokalpolitikens ram 
försöker flytta fram positionerna för kvinnor och motverka fortsatt underordning efter kön 
(Westerlund, 1997:90-91). 

Liksom i min lic.uppsats, är utgångspunkten i detta arbete, Birte Siims deklaration i en debatt-
artikel om kvinnoforskning. Hon framhåller där att det i de nordiska länderna har funnits en tendens 
till en icke fruktbar uppsplittring av feministiska teorier i maktteorier och aktör/strukturteorier 
(Siim, 1995). I grova drag fanns det inom nordisk kvinnoforskning under 1970-talet till mitten av 
1980-talet en pessimistisk tolkning, vilken betonade kvinnors maktlöshet och den patriarkala 
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statens förtryckande makt över kvinnorna (Halsaa-Albrektsen 1977; Holter 1981, 1984; Hernes 
1982; Haavio-Mannila et al 1983; Halsaa 1986; Dahlerup 1987; Hirdman 1987, Hirdman 1990: 
111-114). Under 1980-talets lopp och in på 1990- talet framfördes en alternativ teoretisk 
utgångspunkt, enligt vilken kvinnor i den skandinaviska välfärdsstaten både deltar som politiska 
aktörer och har makt att förändra kvinnors villkor (Hernes 1987, 1988; Dahlerup 1988; Siim 
1988, 1990; Hirdman 1990: 114-116; Skjeije 1992; Bergqvist 1994; Raaum 1995). Ann-Dorte 
Christensen och Birte Siim menar att de skilda feministiska tolkningarna bygger på olika 
teoretiska förståelser av makt och förtryck samt skilda värderingar av kvinnorörelsens och 
kvinnokampens utveckling. I stället för denna dualism kan enligt deras synsätt en dynamisk 
maktteori rymma båda perspektiven (Christensen & Siim 1989:2). Siim framhåller att alternativet 
skulle kunna vara att 

"… utveckla en mer dynamisk förståelse av makt som integrerar strukturella makt-
analyser med analyser av kvinnors mobilisering i de sociala rörelserna och med kvinnors 
deltagande och representation inom politiska institutioner …" (Siim 1995:23-24).  

Ambitionen är här att i en inledande teoretisk del utveckla en dynamisk maktanalys (vilken 
senare kan testas empiriskt) som: 

"... analyserar samspelet mellan aktörer, institutioner och strukturer, eller de krafter 
som arbetar för en fortsatt reproduktion av kvinnors underordning till exempel inom 
den korporativa kanalen och på arbetsmarknaden och de krafter, som bidrar till att 
bryta ner den könsmässiga hierarkin genom att integrera kvinnor i politiken och på 
arbetsmarknaden …" (Siim, 1995:23). 

Mitt syfte att utveckla en dynamisk maktanalys av kvinnors villkor i kommunalpolitiken har 
utgångspunkten att det finns ett beroende mellan aktörer, institutioner och strukturer. Vidare 
utgår jag, i enlighet med Siim, från att de kvinnliga politikernas praktiska handlande har en 
central roll i strukturella förändringar. Att göra en sådan analys tids- och platsbunden till två 
norrbottniska kommuner under mandatperioden 1994-98 innebär, att det blir en fokusering på 
processer varigenom könsmaktrelationer uppkommer, tolkas och förändras (se även Siim 
1990:13). Både aktörer, strukturer och institutioner är i fokus när jag studerar mekanismer som 
åstadkommer detta. Sålunda studeras hur kvinnorna agerar, såväl i det partipolitiska arbetet som i 
det privata livet för att få till stånd ett kvinnovänligt samhälle. Det innebär att jag har en syn att 
de kvinnliga politikernas praktiska handlande påverkar de oberoende variablerna aktör, struktur 
och institution vilka i sin tur är beroende av varandra. Den beroende variabeln i denna studie är 
sålunda könsmaktrelationer. En sådan analys ger enligt min mening underlag för att kunna 
diskutera vilka möjligheter och barriärer det finns i dagens Sverige att förverkliga visioner om ett 
samhälle där kvinnor inte intar en underordnad roll. 

I den inledande delen av detta arbete vidareutvecklar jag den av Siim föreslagna dynamiska 
maktanalysen, vilken skall utgöra en teoretisk bas. Denna dynamiska maktanalys kommer att 
nyttjas som redskap för förståelse och tolkning av de hinder och möjligheter som de kvinnliga 
politikerna i Gällivare respektive Luleå har stött på under mandatperioden 1994-98.  
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En dynamisk maktanalys 
I traditionell politisk teori exemplifierat av nedanstående citat är könsdimensionen osynlig eller 
underordnad andra maktförhållanden eller också betraktas kvinnor som avvikande apolitiska 
varelser (se även Eduards 1992:237). 

"Makt betraktad som en egenskap innebär att en individ eller en grupp anses vara mer 
eller mindre ´mäktig´ i något avseende. … För de flesta socialvetenskapliga analyser är 
det mer fruktbart att betrakta makt som ett relationsbegrepp. Makt blir därmed något 
som karaktäriserar, inte en aktör, men väl relationen mellan (två eller flera) aktörer." 
(Petersson 1987: 9-10).  

Min utgångspunkt är emellertid att det existerar en könsmaktordning, dvs. en ordning som 
upprätthåller en hierarki mellan könen. Sålunda är mitt perspektiv feministiskt i den meningen att 
kön ses som den grundläggande kategorin när det gäller maktdelningen i samhället.  

"Feminismen är en teori om makt, om mäns makt över och kontroll av kvinnor, om 
förekomsten av ett patriarkat. Tanken är att denna maktrelation existerar på både 
individ-, grupp- och samhällsnivå." (Eduards 1988: 209; Eduards, Gustafsson & 
Jónasdóttir 1989:32) 

Yvonne Hirdman skriver i Maktutredningen att ”det mönster som så tydligt avtecknas, avspeglar 
en generell hierarkisk ordning mellan män och kvinnor – en könens universella maktrelation” 
(Hirdman 1987: 190). Hirdman påstår att patriarkatbegreppet (vilket nyttjas av Eduards, 
Gustafsson & Jónasdóttir ovan; min kommentar) kan leda till att tankarna går till en ensidig 
maktrelation. Hirdman introducerar därför, inspirerad av Gayle Rubin 1975, begreppet genus-
system för att fokusera på relationerna mellan kvinnor och män, dvs. en maktrelation (Hirdman, 
1987:193-200). 

"En viktig funktion ligger i begreppets strukturella implikationer: genussystemet ses 
som en social, strukturell ordning av könen …" (Hirdman, 1987:197). 

Den första logiken i detta system, vilken vilar på biologisk grund, är enligt Hirdman att han och 
hon inte bör blandas och att kvinnan och mannen bör finnas inom särskilda områden. Som ett 
exempel på detta anför Hirdman arbetsdelningen mellan könen. Den andra logiken handlar om att 
det män gör värderas högre, dvs. mannen är normen. Detta innebär att kvinnoområden förvandlas 
till lägre värderade sektorer. På det personliga planet innebär den andra logiken att kvinnor och 
män i dagens samhälle utvecklar strategier för att dölja den existerande ojämlikheten. Ofta 
utnyttjas kvinnors träning i det intima maktspelet till mannens fördel i det sociala maktspelet där 
männen kämpar om maktpositionerna. Hirdman ser dock ett ljus i tunneln: om båda könen 
gemensamt strävar efter balans kan detta innebära en jämvikt i maktrelationen mellan kvinnor 
och män (Hirdman 1987:196-201). 

Hela den senare delen av 1980-talet till början av 1990-talet diskuterades det av Hirdman 
lanserade genusbegreppets för- och nackdelar. Maud Eduards Landby och Ulla Manns menar att 
fördelen med begreppet genus är att vi inriktar oss på relationer mellan kvinnor och män. 
Nackdelen är enligt deras synsätt att begreppet inte ger någon förklaring till mansdominansen 
(Eduards Landby & Manns 1987: 61-64). Ann-Cathrine Åquist deklarerar i samma anda att hon i 
den teoretiska konstruktionen genussystemet, som handlar om en relation mellan könen, saknar 
en teori som anknyter både till strukturer och samhälleliga processer. Denna koppling tycker sig 
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Åquist i stället se i patriarkatteori (Åquist 1990:53-57). Christina Carlsson Wetterberg efterlyser i 
polemik med Hirdman dessutom ett perspektiv som både synliggör de stora skillnaderna kvinnor 
emellan och belyser den allmänna kvinnliga underordningen i förhållande till makt och män. Hon 
menar sammanfattningsvis att genusteorin varken kan fånga aktörerna, det historiskt specifika 
eller analysera förändringarna under historiens gång (Carlsson Wetterberg 1992: 34-46). 

Några kritiker av genusbegreppet anser att Hirdman undervärderar att utvecklingen går båda 
vägarna. Å ena sidan kan tendensen att det offentliga sköter omsorgsarbetet i de skandinaviska 
välfärdsstaterna vara ett uttryck för en gradvis feminisering, demokratisering och humanisering inom 
den offentliga sektorn. Å andra sidan kan expansionen av den offentliga sektorn och 
marknadskrafternas intåg medverka till att det sker en reproduktion av hierarkier mellan könen 
(Hagemann 1994:22-24; Siim 1992:12). Kritiken av det deterministiska inslaget i Hirdmans 
genusteori kan bemötas med att Hirdman är öppen för att maktrelationerna kan förändras om 
båda könen strävar efter balans (Hirdman 1990:114-116). Så småningom utkristalliserades 
emellertid under senare delen av 1980-talet en tydlig spricka mellan strukturalistiskt inspirerade 
kvinnohistoriker som Hirdman och mer aktörsinriktade kvinnohistoriker som Christina Carlsson 
Wetterberg vilken förkastar universalistiska teorisystem (se Åsberg 1998:29-39). 

Jag kommer att använda ordet kön (ej genus) när jag talar om kvinnor och män eftersom jag anser 
att uppdelningen av biologiskt kön och socialt kön/genus medför en åtskillnad av något som jag 
anser är intimt sammankopplat (se även Lundgren 1993). Jag delar också den uppfattning 
Eduards Landby & Manns har när de skriver ”att vi inte lever i ett neutralt genussystem, utan 
snarare i ett mansdominerat sådant. Och vad är det om inte ett patriarkat?” (Eduards Landby & 
Manns 1987:63). Att kön är grundläggande för mänskliga relationer är därför en av mina 
utgångspunkter. Min studie har ett könsperspektiv, tillika ett kvinnoperspektiv, eftersom jag 
problematiserar den motsättning som finns mellan könen och har kvinnornas villkor i fokus. Mina 
föreställningar om existensen av en könsmaktordning ger tro på feminismen som vetenskap. 

Jag antar också (vilket inte är testbart) att könsmaktordningen kan erodera eller upphöra. Hur kan 
detta ske? Min tes är att den vardag som kvinnliga aktörer (trots den strukturella underordningen) 
möter är att det parallellt finns hinder och möjligheter för kvinnor. Jag instämmer även med 
följande citat av Kerstin Norlander: 

"… Enligt min mening bör frågan om makt i stället behandlas i analysen av hur kön 
skapas i olika typer av samhällen och varför vissa samhällen utvecklar manlig 
könsmakt. Manlig könsmakt måste då förstås kontextuellt och i relation till andra typer 
av sociala förhållanden, och i det sammanhanget förklaras." (Norlander 2000: 6).  

Att kön är grundläggande för människors relationer och att kontexten är betydelsefull i 
förändringar av könsrelationerna är därför en viktig utgångspunkt i min dynamiska maktanalys. 

Makt ur ett feministiskt perspektiv 
Det finns ingen sammanhållen feministisk teori om makt. Maud Landby Eduards talar dock om en 
uppslutning kring fyra element. För det första bygger makten på en organiserad solidaritet mellan 
män (Eduards Landby 1988: 209-210). Kvinnoforskare menar att legitimitetsgrunden för vårt 
sociala och politiska system inte är och aldrig har varit bara social i största allmänhet. Den 
omfattar också ett männens kontrakt om underordning av kvinnor (Pateman 1988; Eduards, 
Gustafsson & Jónasdottír 1989: 26-27). För det andra handlar inte makt om ett egenskaps- utan 



7

om ett relationsbegrepp. För det tredje är maktrelationen mellan män och kvinnor en social 
konstruktion (Eduards Landby 1988:210). Den ojämlika könsrelationen är således en socialt och 
politiskt skapad maktordning. För det fjärde måste den underordnades uppfattning om 
maktproblemet prioriteras (Eduards Landby 1988: 210). 

Med begreppet struktur menar man oftast ”… någon form av bestämt (socialt, ekonomiskt, 
politiskt ekologiskt etc.) mönster med en viss varaktighet” (Rothstein 1988:33). Enligt Giddens 
betyder strukturmakt ”makt över någon”, herravälde och dominans (Giddens 1979:kap 2 och 4). 
Edmund Dahlström skriver i Maktutredningen att det är rimligt att anta att strukturell makt ger 
privilegier och prestige (Dahlström 1987:59). I traditionella statsvetenskapliga strukturella 
maktanalyser är det oftast klasstrukturer och klassrelaterade aktörer som studeras.  

När feminister har gjort strukturella maktanalyser har huvudfrågan varit: Vilka samhälleliga ramar, 
både osynliga och synliga, finns det som förmår kvinnor och män att bete sig på ett visst sätt som 
överensstämmer med den rådande samhällsstrukturen? Patriarkatteorier utgår från att mäns 
överordning och kvinnors underordning ingår i maktstrukturer som är könsbestämda. Oenighet 
har dock funnits bland kvinnoforskare om orsaken eller orsakerna till den kvinnliga under-
ordningen. Skillnaden mellan olika patriarkatteorier är att några anser att grunden för ojämlik-
heterna finns i psykiska strukturer och/eller i fortplantning och sexualitet (Firestone 1970 och 
Brownmiller 1976). Andra teorier lyfter fram att orsaken bör sökas i arbetsdelningen mellan 
könen (Hartmann 1981, 1986 och Walby 1986, 1990, 1994). En annan fråga som har diskuterats 
inom kvinnoforskningen är maktbalansen, dvs. hur stort handlingsutrymme kvinnliga aktörer har 
i en given patriarkal struktur (förhållandet struktur/aktör)? Ett tredje element som har vållat 
oenighet är graden av föränderlighet i maktförhållandet mellan könen, dvs. kan den rådande 
könsmaktordningen förändras. Ett fjärde handlar om maktutövningens karaktär; dvs. handlar det 
om öppet våld/tvång eller att mannen har överhöghet över kvinnan. Feminister menar många 
gånger att maktutövning inte, som det skildras i traditionell politisk teori, behöver handla om 
öppet våld och tvång. Kvinnoforskningen lyfter i stället fram andra, mer raffinerade, ”mjuka” och 
dolda maktmedel. Den feministiska kritiken av traditionell maktforskning handlar därför om att 
perspektivet bör vara utifrån och underifrån i motsats till det traditionella inifrån- och 
ovanifrånperspektivet där makten maskeras, dvs. endast öppna och uttalade motsättningar 
registreras (Eduards, Gustafsson & Jónasdóttir 1989:33-34). En femte diskussionspunkt i kvinno-
forskningen handlar slutligen om i vilken grad det finns en medvetenhet och intention i 
maktutövningen (Eduards Landby 1988:210). 

Om enbart strukturella maktanalyser används finns det enligt min mening en risk att kvinnors 
handlingsnivå underbetonas, att fokus riktas mot reproduktion av kvinnoförtryck och att 
strukturella barriärer för kvinnors handlande förstoras. Därför bör, som jag ser det, strukturella 
maktanalyser nyttjas parallellt med en mer relationsinriktad analys av makt där också 
människorna synliggörs. Kerstin Norlander betonar också betydelsen av aktörers handlingar: 

"…Män och kvinnor kan alltså genom sina handlingar både vidmakthålla köns-
relationerna men också förändra dem. … Könsrelationerna är alltså dynamiska, 
föränderliga och inte statiska" (Norlander 2000:8).  

Det andra syftet är därför att studera hur sådana frigörande handlingar är beroende av 
kontexterna som kvinnliga politikerna möter i de två kommuner jag studerar. Sådana 
kontexter kan handla om partikultur och andra institutionella förhållanden samt stöd eller 
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motstånd från vänner och familj. Jag definierar samspelet mellan olika kontexter som en 
struktur. 

En utveckling av analysredskapet – processer av hinder och motstånd 
Ett typiskt förlopp för enskilda kvinnors möjligheter att ta plats i kommunalpolitiken kan indelas 
i tre kategorier. Två av dessa förlopp kan beskrivas som icke-dynamiska, både det skeende där en 
enskild kvinnlig politiker lyckas som när en annan kvinnlig politiker misslyckas. Det dynamiska 
maktperspektivet som jag vill utveckla handlar däremot om att jag har en hypotes om att de enskilda 
kvinnliga politikerna under mandattiden 1994-1998 både har mött hinder och möjligheter på 
vägen, dvs. det handlar både om att ha lyckats och att ha misslyckats. De olika tänkta förloppen 
kan åskådliggöras på följande sätt. 

Misslyckande – ett icke dynamiskt förlopp 
Berit Ås (1982:36-58) konkretisering av härskarteknik utifrån egna erfarenheter som norsk 
toppolitiker är ett exempel på kvinnoforskning som direkt har kunnat nyttjas i praktisk politik. 
Hon beskriver hur kvinnor i offentliga styrelser och befattningar blir förbisedda och ”glöms”, 
dvs. osynliggörande. Den andra tekniken ”förlöjligande” handlar många gånger om att kvinnors 
kön är offentligt och kan ägas och utnyttjas i samband med förlöjligandet. Undanhållande av 
information är den tredje härskartekniken. Berit Ås upplevde också dubbelbestraffningen när hon 
var politisk ledare, dvs. ”damn if you do and damn if you don´t” (Ås 1982:49). Påförande av 
skuld och skam är slutligen den femte härskartekniken som kan drabba kvinnor. Efter att 
noggrant ha granskat liknande fall där kvinnor upplevde en behandling som var helt skild från 
den som män fick utstå, begrep Ås varför kvinnor ofta gav upp, blev passiva och förtryckta. 
Samtidigt såg Ås att ett liknande ”behandlingsmönster” drabbade andra undertryckta grupper (Ås 
1982:36-58). 

Många andra skandinaviska kvinnoforskare har liksom Berit Ås framhävt kvinnors relativa 
vanmakt i förhållande till det politiskt- administrativa systemet (Haavio-Mannila et al 1983; 
Halsaa-Albrektsen 1977; Holter 1981, 1984). En teori om ”krympande institutioner” utvecklades 
av Harriet Holter (1981). Enligt denna får kvinnor makt i institutioner när makten ”går ut”.1 I 
boken Staten – kvinder ingen adgang (1982) tolkade även Helga Hernes den ökade kvinno-
representationen i de parlamentariska institutionerna som att makten hade flyttat på sig, dvs. ”där 
kvinnorna går in där går makten ut”. Hon formulerade vid denna tidpunkt en tes om att statens 
växande betydelse för kvinnor handlar om en övergång från privat till offentligt beroende (Hernes 
1984).  

En utopisk framgångshistoria – ett icke dynamiskt förlopp 
Hernes bok ”Welfare State and Women Power” (1987) visar att det under 1980-talet har skett en 
utveckling av hennes maktförståelse. Staten förstås nu inte längre som en förmyndarstat där 
kvinnor är offer för den statliga politiken. Hernes skriver i stället att kvinnor har mobiliserats i 
samspel med de statliga institutionerna vilket innebär att de både är företrädare för och mottagare 
av statliga aktiviteter. Hernes (1987, 1988) och hennes begrepp statsfeminismen indikerar att 
kvinnors ställning påverkas av press underifrån och integration ovanifrån till ett mer kvinno-
                                                          
1 Harriet Holter driver även under senare delen av 1990-talet tesen att kvinnor får ta plats om det är ”krympande 
institutioner” (Holter 1996:173-182). 
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vänligt samhälle. Denna utveckling av hennes analyser av den skandinaviska välfärdsstatens 
betydelse för kvinnor utmanar feministiska patriarkala teorier som har betraktat staten som ett 
redskap för den patriarkala makten. Hernes optimistiska analys av de skandinaviska välfärds-
staterna grundar sig på att hon koncentrerar sig på aktörerna och deras handlande. Helga Hernes ger 
också en ljus bild av skandinaviska kvinnors möjligheter att utifrån styrkan i den nordiska välfärds-
staten, genom politiska aktiviteter förändra det rådande samhället till ett mer kvinnovänligt sådant: 

”State feminism is neither more nor less than the result of negotations and ´contracts´ 
between the state and women; it representents the results of an alliance between the 
two. Like all political outcomes, it is based on compromises, which are renegotiated at 
regular intervals” (Hernes 1987:162).

Skjeie (1992) betonar också att begreppet statsfeminism inte får förväxlas med ett fullt medborgar-
skap (Skjeie 1992). Utifrån ovanstående problemställning har det utvecklats en diskussion inom 
skandinavisk kvinnoforskning om innebörden av kvinnorepresentation i relation till innehållet i 
politiken (Bergqvist 1994; Bergqvist m fl 1999; Christensen & Siim 1989; Siim 1988, 1990, 1992, 
1995; Skjeie 1992; Raaum m fl 1995; Karvonen–Selle m fl 1995; Holter m fl 1996). 

Christina Bergqvist skriver i sin avhandling Mäns makt och kvinnors intressen (1994) att den 
kraftiga ökningen av kvinnorepresentationen, speciellt sedan mitten av 1980-talet, ger utrymme 
för en positiv tolkning. Hon uppfattar vidare ökningen i kvinnorepresentation som betydelsefull 
för kvinnors inflytande på olika offentliga beslutsprocesser. Dessutom anför hon att den tidigare 
horisontella segregeringen har minskat. Kvinnor är inte i ökande utsträckning representerade 
inom så kallade mjuka sektorer relaterade till välfärd och utbildning utan det har varit en stark 
ökning av kvinnor inom områden som utrikespolitik, finans, försvar, industri och jordbruk. Den 
framgångshistoria som Christina Bergqvist berättar är skriven utifrån en jämförelse av olika 
offentliga institutioner samt intresseorganisationer med avseende på könsfördelningen 
(Bergqvist, 1994). Bergqvist har dock kritiserats för att hon har mätt makt genom att se på 
andelen kvinnor i olika maktpositioner (se exempelvis Rönnblom 1995: 25).  

I Hirdmans (1990:111-116) ljusa framtidsbild som hon tänker sig den i Maktutredningen betonas 
könens likhet och att integreringen mellan könen antas ha nått så långt att mansdominansen till 
viss del kan brytas. Dahlerup (1988) menar att när kvinnorepresentationen i en organisation har 
uppnått 30 procent kommer innehållet i det politiska livet att förändras. Denna teori om 
betydelsen av den relativa storleken på en minoritet har dock, enligt Dahlerup, inte utvecklats 
tillräckligt i statsvetenskapen. Utifrån skandinaviska erfarenheter av att ha nått denna magiska 
gräns, ”a critical mass” menar Dahlerup (1988) att konceptet den kritiska massan kan ersättas av 
ett mer relevant sådant, ”critical acts” (ungefär kritiska handlingar). På frågan om vad som 
händer när kvinnorepresentationen förändras från att vara en liten till en stor minoritet svarar hon 
att detta har betydelse för kvinnliga politikers kritiska handlingar.  

Framgångar och misslyckanden – ett dynamiskt förlopp 
Det dynamiska maktperspektivet som jag vill utveckla har som ambition att kombinera en syn på 
samhällets grundläggande maktstrukturer med en förståelse av politisk praktik. Könsmakt-
relationerna bör därför analyseras genom att belysa det samspel som finns mellan samhällets 
könsstrukturer (dvs. könsmaktordningar), institutioner och kvinnor som politiska aktörer. Som 
jag ser det innebär mitt perspektiv att jag ser kvinnor (och män) som handlande subjekt i 
komplexa, historiska sammanhang. Detta perspektiv har som ambition att synliggöra såväl 
variationerna inom kvinnokollektivet som hur kvinnors underordning är kopplad till andra 
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makthierarkier vilka är kontextuellt bundna i variationerna. Skillnader och nyanser bör därför 
vara en viktig del för att kunna utveckla nya fruktbara och perspektivrika förklaringar.  

Min avsikt är att även fortsättningsvis, inspirerad av Birte Siim (1995), utveckla en dynamisk 
maktanalys i vilken jag har en teoretisk utgångspunkt att det för en enskild kvinnlig politiker 
parallellt finns både kvinnlig makt och (manlig) motmakt när kvinnorna tar plats i kommunal-
politiken, dvs. såväl inom kommunens institutioner som aktörer, och att detta kommer till olika 
uttryck i skilda kontexter. Detta stämmer i vissa avseenden även överens med den diskussion som 
förs av historikern Christina Carlsson Wetterberg där hon pläderar för en mer aktörinriktad 
ansats. Hon ställer frågan hur vi kan påstå att kvinnor generellt är underordnade när de samtidigt 
har olika intressen och lever under skilda villkor? Därför efterlyser hon ett perspektiv som både 
kan synliggöra variationerna inom kvinnokollektivet och kvinnors underordning i förhållande till 
makten. Det hon saknar i teoridiskussionen inom kvinnoforskningen är förmedlingen mellan 
teoretiska antaganden och konkret analys. Hon delar kritiken riktad mot enkla, universella 
förklaringar till kvinnors underordning. Att makten är flerdimensionell och verkar på olika nivåer 
är därför en central punkt i hennes granskning av universella förklaringar till att mannen är 
överordnad kvinnan. Carlsson Wetterberg uttrycker också att hon inte tror att det är möjligt att på 
en abstrakt teoretisk nivå urskilja en för dessa relationer inneboende dynamik utan det är först 
genom konkret analys av olika kontextuella förhållanden som vi kan få grepp om dynamiken 
(Carlsson Wetterberg 1992: 35-39).  

Det dynamiska handlar med andra ord om att jag fokuserar på möjligheter och hinder för enskilda 
kvinnliga politiker under mandattiden 1994-98 i två olika kommuner där både aktörer, strukturer 
och institutioner synliggörs. Jag har också en tes att de hinder och möjligheter som varje enskild 
kvinnlig politiker möter i vissa fall leder till en kris. Hur denna kris löses är troligen beroende av 
samspelet mellan såväl aktörer, strukturer som institutioner. Dessutom kan det finnas 
kontextuella skillnader när sådana kriser löses. 

Den dynamiska maktanalysen – en sammanfattning av teorin 
De oberoende variablerna är aktörer, strukturer och institutioner. Den beroende variabeln är 
könsmaktrelationer vilka kan resultera antingen i att könsmaktordningen konserveras ytterligare, 
att det förblir status quo eller att relationerna mellan könen trots både misslyckande och 
”lyckande” där det senare överväger innebär ett frigörande för kvinnorna. 

Jag utgår från att det kan finnas tre olika dynamiska förlopp. De två första kan i enlighet med 
Hirschman handla om exit eller loyalty (Hirschman 1970). ”För där makten går in går 
kvinnorna ut” är en möjlig tes för att både förklara att kvinnor lämnar det politiska livet och att 
de stannar kvar i lojalitet med partiet etc (se Hernes 1982; Holter 1996). Det tredje scenariot 
vilket jag ser som en utopi är att kvinnor tillsammans kan nå en absolut framgång, dvs. voice. 
Vilka härskartekniker möter den enskilda kvinnliga politiker, eller gruppen av kvinnor vid 
”voice” (jfr Holter 1981 och Ås 1982). Ett tredje tänkt dynamiskt skeende handlar om en slags 
”grå vardagsdynamik” (jfr Skjeije 1992), dvs. två steg framåt och ett steg bakåt. 

Analysenheten i studien är såväl de kvinnliga politikerna, grupper av kvinnliga politiker som 
de två studerade kommunerna. 
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Att operationalisera de teoretiska utgångspunkterna 
Repstad skriver att i samband med en kvalitativ forskningsprocess jämkas empiri och teori 
samman … ”ungefär som en snickare som hyvlar på både dörr och karm för att få det hela att 
passa….” (Repstad 1988:68). Även Alvesson & Sköldberg (1994) har en diskussion om olika 
förklarings- och förståelseansatser: 

"Induktion utgår från empiri och deduktion från teori. Abduktion utgår från empiriska 
fakta liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska föreställningar och ligger i så 
måtto närmare deduktionen…. Under forskningsprocessen sker … en alternering 
mellan (tidigare) teori och empiri, varvid båda successivt omtolkas i skenet av 
varandra" (Alvesson-Sköldberg 1994:42). 

Den strävan efter öppenhet som präglar abduktion medför att insamlingen av data påminner om 
induktiv metod. Genom att underliggande mönster studeras i samband med intervjuer inbegriper 
begreppet abduktion förståelse (Alvesson-Sköldberg 1994:42). 

Utgångspunkten i denna studie är att jag ansluter mig till vissa teoretiska utgångspunkter, dvs. 
en dynamisk könsmaktteori. Sedan gör jag en i huvudsak empiriskt grundad analys och 
använder den som bas för en induktiv teoribildning som jag formulerar på slutet. Detta innebär 
att jag nyttjar abduktion som förklarings- och förståelseansats, dvs. jag har en teoretisk 
förförståelse som utgångspunkt men samtidigt har datainsamlingen en induktiv karaktär till 
exempel i samband med intervjuer.2

Det strukturella kvinnoförtrycket 
Liksom flertalet kvinnoforskare utgår jag från att patriarkatet förutom manliga företrädare, till 
exempel vissa politiker i Luleå och Gällivare, också har en strukturell bas för motmakt. Denna 
struktur reproducerar mansmakten. Därför är de förändringar som sker i samhället viktiga för att 
förstå vilka förutsättningar kvinnliga politiker har att flytta positionerna framåt. 

Harriet Holters (1975) tes att kvinnoförtrycket är strukturellt betingat kan empiriskt testas i olika 
kontexter, dvs. hur förväntas kvinnliga politiker i Gällivare respektive Luleå vara i till exempel det 
privata livet, partilivet etc? Yvonne Hirdman påstår också att det finns meningsskapande kulturella 
faktorer som har betydelse för reproduktionen av könssystemet (Hirdman 1987 och 1988). Min 
fråga är utifrån detta perspektiv: Vilka hinder och möjligheter har en kvinnlig politiker i Gällivare 
att forma sitt politiska uppdrag jämfört med en kvinnlig politiker i Luleå? Kanske teorier om 
lokala könskontrakt vilka är inspirerade av strukturell livsformsteori3 kan ge en bit av svaret?  

Hur ser de informella könskontrakten (se Forsberg, 1997:33) ut för kvinnliga politiker i Gällivare 
respektive Luleå? Utgångspunkten i min studie är att de informella könskontrakt som råder mellan 
kvinnor och män har lokala variationer och reglerar vardagslivet och kvinnors och mäns ansvars-
områden på olika sätt i olika kommuner. Troligen erbjuds de kvinnliga (och manliga) politikerna 
olika villkor i en bruksort som Gällivare och en universitetsort och residensstad som Luleå. Finns 
det sega strukturer som hindrar de kvinnliga politikerna att ta plats i båda undersöknings-
kommunerna. Finns det strukturella skillnader? Finns det lokala könskontrakt i de två kommuner 
jag studerar? Kontraktsbegreppet innebär att sådana kan omförhandlas. Om man talar om 
könssystem kan detta ej ske.  
                                                          
2 Tommy Möller har också abduktion som tillvägagångssätt i boken Politikens meningslöshet (Möller 2000:18). 
3 Kulturgeografen Tora Friberg nyttjar och utvecklar livsformsteori som teoretisk bas i sin avhandling Kvinnors 
vardag (1990). Teorin utgår från att det finns ett antal livsformer vilka anger hur människor kan leva utifrån de 
strukturella förutsättningarna i varje livsform. (se Friberg, 1990: 53-79). 
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Strukturell underordning baserad på kärlekskraft parallellt med ”empowerment”? 
En annan viktig utgångspunkt i mitt arbete är Anna Jónasdóttirs fokusering på kärlekens villkor 
som grundläggande för förtrycket av kvinnorna (Jónasdóttir, 1991). Parallellt med kvinnlig 
underordning finns enligt Jónasdóttir ett visst socialt och ekonomiskt oberoende mellan könen. 
Som hon tolkar patriarkatet av idag är det en blandning av individuella fri- och rättigheter och 
tvingande strukturell makt. De kvinnliga politikerna har troligen därför både reella möjligheter 
och reella hinder att röra sig med. Hennes syn på kvinnors och mäns olika positioner i 
kärleksutbytet där kvinnan är strukturellt underordnad innebär ingalunda att kvinnor av naturen är 
goda och männen onda. (Jónasdóttir, 1994: 68-69).  

En välfärdsstat i kris parallellt med kvinnors inträde i politiken ?  
Enligt Maud Eduards är staten inte könsneutral: män och mäns intressen har högre status och män 
har skapat strukturer, institutioner och system som bäst tar tillvara mäns intressen. Hon diskuterar 
problematiken struktur/aktör i följande ”dynamiska” ordalag: 

"Att studera staten ur ett könsperspektiv är att försöka förena analysen av en 
överordnad maktstruktur med ett aktörs- eller handlingsperspektiv. Kvinnor är både 
objekt för statens ingrepp och subjekt, aktörer i och mot den statliga maktutövningen" 
(Eduards Landby 1988: 213). 

Den norske forskaren Siri Nörvee (1990:29) och Gun Hedlund (1997:43) menar att när vi 
granskar den svenska välfärdsstaten är det i själva verket välfärdskommunen det handlar om. De 
lokala besluten påverkar i allra högsta grad kvinnors livsvillkor. Det kan till exempel gälla 
barnomsorg, äldreomsorg, kommunikationer och bostadsplanering.  

När jag skall fullfölja den dynamiska maktanalysen blir det sålunda viktigt att analysera såväl den 
ekonomiska som den politiska ram som Norrbottenskommunerna och därmed kvinnorna är 
beroende av. En viktig fråga i sammanhanget blir hur uthålliga de här studerade kvinnorna är i 
sina strävanden att skapa bättre villkor för kvinnor. Den vardag som de kvinnliga (och manliga) 
politikerna i svenska kommuner möter i 1990-talets Sverige beskrivs av Gunnel Forsberg i 
Kvinnomaktutredningen (se SOU 1997:83, sid. 37). Politikerna är enligt henne ”utsatta för stark 
press såväl i form av krav och restriktioner från den nationella nivån som från en alltmer 
frustrerad allmänhet”. Pressen handlar om att utgifterna ökar snabbare än inkomsterna inom vissa 
sektorer (till exempel skola, barnomsorg och äldreomsorg) och att många medborgare tvivlar på 
kommunens förmåga att sörja för sina medborgares välfärd. Denna legitimitetskris för den 
svenska välfärdsmodellen bidrar i slutänden även till en legitimitetskris för de svenska kommun-
politikerna. Det är intressant att notera att den enligt många forskare (ex Hernes 1987, 1988) 
kvinnovänliga välfärdsstaten är i gungning parallellt med de kvinnliga politikernas inträde i 
politiken. Omvandlingen av den svenska välfärdsmodellen bör därför också studeras i samband 
med min analys av de kvinnliga politikernas arbetsvillkor. 

Institutioner 
Med ordet institution syftar jag i enlighet med Berit Ås (1982:59) på ”de regler, normer, värden 
och ideologier som styr organiserat beteende”. Frågor som kvinnoforskare har ställt i samband 
med institutionella maktanalyser är: Vilka institutionella förhållanden begränsar eller främjar 
kvinnors integration i politiken? Har kvinnliga aktörer strategiska positioner? Bidrar de i sådana 
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fall till en förändring av normerna och att institutionerna förändras i en kvinnovänlig riktning? 
(jfr Hernes, 1982; Hernes 1987; Skjeie 1992, Bergqvist 1994).  

Anna Jonisdottír (1985:27 ) talar om vikten av ”kontrollerande närvaro”. Även Birte Siim (1999: 
100) argumenterar för att kvinnors närvaro i de politiska institutioner är viktig i sig. Hon driver 
emellertid en tes att kvinnors ökande deltagande i de politiska institutionerna är en nödvändig men 
inte tillräcklig förutsättning för en förändring av könsmaktrelationerna (se Siim 1992:5). Anne 
Philips uttrycker liknande tankar:  

"Att ändra könssammansättningen i valda församlingar är i huvudsak ett möjlig-
görande villkor (ett mycket viktigt sådant, med hänsyn till vad som inte möjliggör det 
för närvarande), men det kan inte erbjuda sig själv som en garanti. Det är på sätt och 
vis ett skott i blindo: med en mycket större sannolikhet av att nå ditt mål än när de som 
skjuter i huvudsak består av män, men fortfarande på alla håll och kanter öppet för 
olycksfall" (Phillips, 2000:103).  

Gunnel Gustafsson skriver att det faktum att fler kvinnor i Sverige har tillgång till en partipolitisk 
maktbas genom den ökade kvinnorepresentationen innebär inte automatiskt att patriarkatets makt 
har minskat. Om inte de som är ansvariga för implementeringen av reformen om varvade listor i 
samband med val ger stöd och värderar idén om ett samhälle i vilket kvinnor har möjlighet till 
makt är reformen troligen endast en symbolisk gest (Gustafsson, G. 1997: 29). 

När det gäller ramen för kvinnors agerande i Luleå och Gällivare ställer jag därför också frågan 
om de nya styrsystemen och organisationsmodellerna som gjorts på landstingsnivå och 
kommunal nivå negativt har påverkat kvinnliga politikers villkor och möjligheter att företräda 
kvinnors intressen (se Hedlund 1996:301-304)? Frågan är om detta är ett uttryck för motstånd 
eller om dessa motkrafter råkar sammanfalla med kvinnors aktivitet i tiden? I Kvinnomakt-
utredningen skriver Gun Hedlund att de förändringar som från mitten av 1980-talet rörde dessa 
organisationsmodeller och styrsystem var inspirerade av näringslivet och i högsta grad både 
manligt könskodat och starkt mansdominerat (Hedlund 1997:52). Parallellt med denna utveckling 
har tjänstemännens inflytande ökat medan fritidspolitikernas ställning försvagats (SOU 1996:169, 
sid. 113). En offentlig förvaltning som ger större möjligheter för kvinnliga politiker innebär till 
exempel att andra organisationsformer inrättas, att könsperspektiv beaktas i samband med alla 
politiska beslut och att kvinnoandelen ökar inom alla delar av den kommunala 
beslutsorganisationen (se van der Ros 1996:211).  

Aktörernas handlingsmönster 
Jag delar den syn Hanne Marlene Dahl har när hon argumenterar för att Jónasdóttirs teori om 
patriarkatet kan nyttjas parallellt med en annan maktaspekt ”empowerment”. Innebörden är att 
kvinnor genom gemensamma handlingar har möjlighet att flytta fram sina positioner. (se 
Dahl,H.M., 1994:138-110). En sådan analys är såväl strukturell som aktörsinriktad och innehåller 
en dynamik som liknar den som Siim (1995) efterfrågar. Hon pekar på att en dynamisk 
maktanalys inte bara bör göras av kvinnors deltagande och representation inom politiska 
institutioner utan också av kvinnors mobilisering i sociala rörelser (Siim, 1995:23-24). 

Enligt Gunnel Gustafsson m.fl. (1997:55) tror (ofta) de kvinnor som har en ledande roll inom den 
svenska kvinnorörelsen, att stat och kommun är arenor där kvinnor kan driva sina intressen. 
Dessa så kallade statsfeminister menar att den enda möjliga vägen är att kombinera kvinnors 
erfarenheter, manlig professionalism och partipolitiskt arbete för att övervinna det rådande 



14

manssamhället. De poängterar också att det är nödvändigt att använda olika sätt att påverka 
samhället, till exempel via kvinnliga nätverk inom och utom partipolitiken samt samverkan 
mellan kvinnor hemmahörande i olika politiska partier i frågor där kvinnor har gemensamma 
värderingar

Finns det olika former av organiserad samverkan mellan kvinnor där syftet kan vara både att ha 
ett gemensamt handlingsmönster gentemot männen men också medvetet behandlar eventuella 
konflikter mellan kvinnor. Innebörden är troligen också att kvinnlig organisering är en bas för 
kvinnor att på sina villkor samverka med männen (se Jónasdóttir, 1994:70). I min studie av de 
kvinnliga politikernas villkor i Gällivare och Luleå vill jag studera om sådana allianser mellan 
kvinnorna kan förändra de politiska spelreglerna? Frågeställningar som berör kvinnors kollektiva 
handlande utgår från ett aktörs- och maktperspektiv, dvs. en inriktning på vem som gör vad, när 
och hur (Eduards & Gustafsson, 1993:29). En sammanhållning mellan kvinnor bygger förmodligen på 
att det finns en medvetenhet om att kvinnor har både gemensamma och skilda intressen. En teoretisk 
bakgrund för mitt empiriska arbete är därför att försöka identifiera eventuella specifika 
kvinnointressen i Gällivare respektive Luleå vilka kan vara delvis gemensamma och bestående 
och delvis varierande mellan olika grupper av kvinnor och över tid.  

Beträffande frågor om hur uthålligt de kvinnor jag studerar förmår arbeta för sin sak framstår två 
aspekter som särskilt viktiga i detta sammanhang. Den ena gäller de kvinnliga politikernas egna 
samarbetsmönster på den kommunalpolitiska arenan, den andra är deras relationer till den 
fristående kvinnorörelsen. När och i vilka situationer förekommer samarbete mellan kvinnliga 
kommunalpolitiker som tillhör olika partier. Vilka kontakter har de valda kvinnorna till andra 
existerande kvinnogrupper i sina respektive kommuner eller annorstädes. Förekommer dubbelt 
medlemskap, etc.? 

En annan fråga som jag vill studera särskilt gäller om politiker och så kallade femokrater (van der 
Ros: 209), dvs. könsmedvetna tjänstemän, ofta kvinnor, kan bilda allianser och gemensamt 
kämpa för kvinnors sak. 

Som synes handlar det om det lokala maktspelet mellan män och kvinnor i Gällivare och Luleå. 
En viktig fråga i sammanhanget blir hur uthålliga de här studerade kvinnorna är i sina strävanden 
att skapa bättre villkor för kvinnor och hur uthålliga männen är i sitt motstånd. Hur är relationen 
till männen inom och utom det egna partiet? Intar de män som stöder kvinnors prioriteringar 
någon sorts särställning på den kommunalpolitiska arenan? Vilken är denna i så fall? Vidare är 
det intressant att studera om det vid något tillfälle är så att männen i Gällivare respektive Luleå 
behöver kvinnorna för att bekämpa överheten. Kontextuella allianser mellan kvinnor och män kan 
sålunda ingås för att till exempel kämpa för sin kommun. Interna partikonflikter kanske också 
bidrar till att kvinnor behövs som allierade. 

Kvinnornas fortsatta aktiviteter och ageranden utifrån ett dynamiskt maktperspektiv  
Slutligen vill jag göra en mer ingående och longitudinell studie av de i min lic.uppsats tidigare 
studerade kvinnorna och deras fortsatta aktiviteter och agerande. De undersökta kvinnorna 
beskriver ofta verkligheten i könsneutrala termer men könsdimensionen kryper fram tydligt när 
den dynamiska maktanalysen nyttjas, dvs. könsmaktanalyser av samspelet mellan aktörer, 
institutioner och strukturer synliggör könets betydelse. Det som händer på den institutionella eller 
kommunala/kontextuella arenan dokumenteras via de kvinnliga aktörernas berättelser. Finns det 
minst två typer av dynamiska förlopp fast de kan vara rapporterade som identiska?  
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Frågor, intervjuer  
Kvalitativa metoder har stor betydelse inom kvinnoforskningen. Förhållningssättet fokuserar på att 
utnyttja metoder ”som gör det lättare att förstå kvinnors liv och belägenhet och har som mål att 
förändra de förhållanden som undersöks” (Kvale 1997:72). Denna undersökning baserar sig framför 
allt på uppföljande intervjuer av 44 kvinnliga fullmäktigeledamöter i Luleå och Gällivare 
kommuner. Den intervjumetod som har nyttjats är halvstrukturerad samtalsintervju. Det är 
därmed en struktur i de frågor som ställs till informanten men samtidigt finns det möjlighet för 
den intervjuade att fördjupa sig och avvika från den angivna ramen. 

Svaren på de frågor jag hittills ställt om kvinnors plats i politiken planeras således utgöra bas för 
fortsatt analys av den frågeställning som stått i fokus i detta arbete. Nu, liksom i arbetet med min 
lic.uppsats, har jag i huvudsak utgått från att genom samtal få de tidigare intervjuade kvinnornas syn 
på sina arbetsvillkor under resterande del av mandatperioden 1994-1998 och i vilken mån hindren 
och möjligheterna är beroende av kontext. Denna uppföljande studie kommer att komplettera de 
svar som gavs vid intervjuerna under året 1994-95. Som framgått är jag intresserad av att fullfölja 
den dynamiska maktanalysen men jag vill också belysa om de kvinnor som valdes i samband med 
1994 års val stannar, utsorteras eller själva väljer att lämna det partipolitiska livet. Fråge-
ställningarna enligt bilaga 1 utarbetades mot bakgrund av de teoretiska överväganden som redan 
presenterats i detta inledande kapitel. 

Jag har sålunda enligt frågeformuläret genomfört uppföljande halvstrukturerade intervjuer från 
slutet av maj år 2000 fram till och med mars år 2001. Tre kvinnliga fullmäktigeledamöter har 
flyttat från Gällivare kommun och detsamma gäller två Luleåkvinnor. Dessa fem har beretts 
möjlighet att svara på samma frågor som övriga kvinnor men i skriftlig form (information till de 
”utflyttade” kvinnorna - se bilaga 2). Antalet kvinnor som intervjuades under året 1994-95 var 17 
i Gällivare kommun respektive 27 i Luleå, dvs. 44 personer. När det gäller året 2000-2001 
intervjuades eller besvarades en enkät av 15 kvinnor i Gällivare och 24 i Luleå. Majoriteten av de 
39 svaren som har getts under året 2000-2001 har getts via personliga intervjuer. Detta innebär att 
det har varit en mycket stor svarsfrekvens eftersom endast fem kvinnor av tidigare 44 intervjuade 
av olika skäl ej har kunnat delta i den uppföljande studien. I genomsnitt har varje intervju tagit 
ungefär två timmar. Varje person som har intervjuats har efter avslutad intervju fått en dedicerad 
lic. uppsats av mig i vilken de kan se resultatet av sin tidigare medverkan. Likaså har alla 
kvinnliga fullmäktigeledamöter som har flyttat fått en lic.uppsats med hälsningar och tack via post. 

Samtliga 37 personliga intervjuer samt två skriftliga svar finns utskrivna i ett intervjuprotokoll. 
Basmaterialet har dokumenterats genom att jag har fört noggranna anteckningar i samband med 
intervjun. Den intervju (ej två skriftliga) som har gjorts har så snart som möjligt tillsänts 
informanten i nära anslutning till intervjun. I några få fall har någon informant inkommit med 
förtydliganden och kompletteringar. 

Antalet informanter är ganska många för att vara en kvalitativ studie. Repstad (1988:53) nämner 
med hänvisning till Lofland (1971) att det finns en psykologisk gräns mellan tjugo och trettio 
djupintervjuer för att mäkta med analysarbetet. Eftersom min ambition i arbetet med lic.uppsatsen 
var att synliggöra de kvinnor som valdes till ordinarie fullmäktigeledamöter hösten 1994 över-
skreds denna rekommenderade gräns. I samband med de uppföljande intervjuerna av nästan lika 
många informanter under året 2000-2001 blev jag ännu mer övertygad om att detta var det rätta 
vägvalet trots det relativt stora antalet. Det är en styrka att jag vid två olika tidpunkter har träffat 
en stor andel av de kvinnor som var verksamma i kommunfullmäktige under mandatperioden 
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1994-98. I det praktiska analysarbetet kommer jag ändå att vara mycket försiktig med att ställa 
upp generella påståenden om olika samband. Om jag kommer att finna klara mönster i den 
framställning som de kvinnliga politikerna har gett, till exempel stora skillnader mellan äldre och 
yngre kvinnor eller mellan Gällivarekvinnorna och Lulekvinnorna kommer jag att lyfta fram detta 
och diskutera det utifrån mina teoretiska utgångspunkter och eventuella omtolkningar av dessa 
(jfr Repstad, 1988:72).  

Eftersom jag gjorde de uppföljande intervjuerna så sent som i slutet av maj 2000 fram till och med 
mars 2001 kan frågan säkert väckas att det finns metodproblem i anknytning till att informanterna 
skall blicka tillbaka på mandatperioden 1994-98. I samband med intervjuerna har jag försökt vara 
mycket vaksam på detta genom försiktiga uppföljningsfrågor. Ett fåtal personer har också uppgett att 
de har glömt bor någon enstaka händelse (jfr Repstad, 1988:54-56).  

Forskningsetik 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har antagit vissa forskningsetiska principer i 
mars 1990 (HSFR, 1991). Dessa har senare reviderats i april 1999 (HSFR, 1999). Jag har följt 
dessa principer både i samband med de intervjuer som har gjorts under året 1994-95 samt i 
samband med intervjuserien under året 2000-2001.  

Rådet har konkretiserat det grundläggande kravet på individskydd i fyra allmänna krav på 
forskningen. Kraven kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär bland annat att forskaren skall informera berörda om 
den aktuella forskningsuppgiftens syfte och att det är önskvärt att uppgift lämnas om publicering 
av forskningsresultaten och om vem som finansierar projektet. Samtyckeskravet har innebörden 
att deltagare själva har rätt att bestämma om de vill medverka. Konfidentialitetskravet innebär att 
alla som deltar i en undersökning skall känna tryggheten att personuppgifter förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Beträffande nyttjandekravet säger detta att uppgifter 
som samlas in om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål (HSFR, 1999:1-12). 

Av etiska skäl har jag bestämt mig för att benämna kvinnliga informanter som ej är social-
demokrater för kvinnlig politiker från oppositionen, dvs. ej partibeteckning för dessa, eftersom de är 
så få och lätt kan identifieras om jag skriver ut partitillhörighet. Dessutom hade social-
demokraterna under mandatperioden 1994-98 absolut majoritet i båda undersökningskommunerna under 
mandatperioden 1994-98. I Gällivare var 22 av 41 fullmäktigeledamöter socialdemokrater, varav 
hälften, dvs. elva platser representerades av kvinnor. Socialdemokraterna innehade 35 av 61 
platser i Luleå kommunfullmäktige. Kvinnorna inom det styrande partiet representerades med 
sjutton fullmäktigeplatser, dvs. 49 procent av de mandat som tilldelades partiet (Valstatistik från 
Länsstyrelsen i Norrbotten, 1994). 

Övrig datainsamling 
Lokalpress, Kommunaktuellt, lokalt TV-program om kvinnors avhopp från politiken (från hösten 
1996) samt stadgar för arbetarkommunen i Luleå respektive Gällivare. 

Avgränsning 
Kvinnors närvaro innebär troligen att positionerna på lång sikt flyttas framåt. Under en 
mandatperiod kan det omvända förhållandet naturligtvis gälla. Detta innebär att min empiri kan 
endast belysa mandatperioden 1994-98.
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II

Strukturer, lokala könskontrakt, 
som påverkar kvinnorna på lokal nivå 

(synonymt med lokal kontext eller ett lokalt 
sammanhang)
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2.  Det lokala sammanhanget - kön som en ram och kulturell kod 
När jag utifrån ett dynamiskt könsmaktsperspektiv försöker analysera innebörden av den ökade 
kvinnorepresentationen i två olika kommuner i Norrbottens län ställer jag också frågan om vilken 
betydelse det lokala sammanhanget har för kvinnors möjligheter att ta plats i kommunalpolitiken? 
Vilka möjligheter finns det att göra sådana regionala analyser av könsrelationer? Många kvinno-
forskare har påverkats av psykologen Hanne Haavinds tes om kön som en ram och kulturell kod. 
Denna kulturella kod innebär att männens större makt och framgång förutsätts. Dessutom är den 
kvinnliga underordningen sammanflätad med samhällets institutioner och strukturer. Vidare menar 
hon att jämställdhetspolitiken i dagens samhälle döljer att männen har dominansen. I stället får 
kvinnorna göra allt så länge de är underordnade männen (Haavind 1985). Hon talar i kontrakts-
liknande ordalag: 

"De traditionella könsrollerna är stadda i upplösning och vad kön skall betyda är idag 
något som vi ständigt måste förhandla om …" (Haavind 1985:17).  

Flera feminister nyttjar till och med begreppet könskontrakt för att förklara kvinnors underordning. 
Detta kontrakt anger normer och förväntningar på hur samspelet mellan könen skall se ut. 
Metaforen innebär dock att kontraktet inte är något statiskt utan det kan omförhandlas (Pateman 
1988; Hirdman 1988; Åström & Hirdman 1992 och Forsberg 1997). 

I The Sexual Contract (1988) ger Pateman en väldigt mörk bild av kvinnors villkor genom 
historien. Det handlar om förtryck från början till slut och de ramar som sätts genom äktenskaps-
kontraktet kommer oftast till genom våld i olika former. Lösningen på problemet är därför 
enligt Pateman att kvinnor som grupp sluter sig samman och försöker förändra samhället. 
Hirdman (1988:54-55) talar i termer om genuskontrakt för att åskådliggöra vilka gränser som 
finns för kvinnor och för att kunna förstå relationen mellan könen. Hon menar att genus-
kontrakten kan variera mellan olika samhällsklasser och att de kan förändras via konflikter 
och/eller förhandlingar mellan könen. 

I inledningskapitlet nämner jag att min avsikt bland annat är att testa tesen att kvinnoförtrycket är 
strukturellt betingat genom att jämföra det lokala sammanhanget, dvs. kontexten i Gällivare med 
Luleå. Den fråga jag skall besvara i detta kapitel är därför: ”Vilka hinder och möjligheter har 
individuella kvinnliga politiker eller grupper av kvinnliga politiker i Gällivare att forma sitt 
politiska uppdrag jämfört med en kvinnlig politiker eller gruppvisa kvinnliga politiker i Luleå?” 
För att försöka beskriva de skilda lokala kulturer och traditioner som påverkar de kvinnliga 
politikernas vardag nyttjar jag inspirerad av kulturgeografen Gunnel Forsberg (1997) teorier om 
könskontrakt för att belysa betydelsen av det lokala sammanhanget. Hon skriver: 

"I könskontrakten skapas den subjektivt upplevda förståelsen av vad kvinnlighet och 
manlighet är och på så vis formas regionalt varierande könsidentiteter. Kvinnor och 
(män) agerar på skilda sätt i förhållande till dessa könskontrakt. …" (Forsberg 1997: 33) 

Feminister har mestadels haft en tilltro till välfärdsstatens möjligheter att förbättra kvinnors villkor. 
Forsberg menar dock att välfärdspolitiken har utformats på skilda sätt beroende på traditioner och 
politisk ideologi vilket har medfört att det finns stora regionala skillnader beträffande köns-
relationer (Forsberg 1997:37). Hon sammanväver därför det generella välfärdssystemet i Sverige 
med de lokala förhållandena till ett tänkt rumsligt lokalt könskontrakt (Forsberg 1997:39). Utifrån 
modellen identifierar Forsberg därefter med hjälp av könsuppdelad statistik indikatorer på tre olika 
typer av rumsligt utformade könskontrakt i Sverige: ett traditionellt, ett modernistiskt och ett 
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otraditionellt. I det traditionella könskontraktet är segregeringen omfattande på arbetsmarknaden 
och det är ett stort inslag av familjebaserade lösningar. Kvinnor deltar i liten utsträckning i de 
beslutande politiska organen i kommunen. Utflyttningen har också under en lång period varit 
större än inflyttningen. Enligt det modernistiska könskontraktet finns en större integrering mellan 
könen. Detta innebär också att det är mer offentliga omsorgsformer. Storstadsregioner och 
residensstäder/utbildningsorter vilka har en nettoinflyttning och nettopendling tillhör denna 
grupp. Gunnel Forsberg menar att detta könskontrakt visar att det finns ett samband mellan 
omflyttning och ökad jämställdhet. Det otraditionella könskontraktet kombinerar de två första 
könskontrakten. Dessa regioner har ett stort inslag av primärnäringar. Enligt Forsberg har dock 
sådana regioner en mer jämställd relation mellan kvinnor och män än de traditionella 
könskontrakten. Ofta handlar det om regioner som alltid har haft ett stort utbyte med andra länder 
eller regioner (Forsberg 1997:57-63).  

Forsberg identifierar strukturella respektive aktörsinriktade indikatorer på sådana rumsligt utformade 
könskontrakt. Enligt Forsberg är de strukturella indikatorerna i varje enskild region en kombination 
av såväl nationella som lokala lösningar. Dessutom menar hon att indikatorer som är aktörs-
relaterade är ett utryck för både individuella och gruppvisa handlingar vilka är ett resultat av normer 
för beteenden. Hon har därefter konstruerat en modell för detta enligt figur 2:1 (Forsberg 1997:38-
40).

Figur 2:1 Modell över indikatorer på rumsligt utformade könskontrakt 

Det generella välfärdssystemet 

Strukturella   Aktörsinriktade 
 indikatorer  indikatorer 
 _____________________________________________  

Samhällsliv 
kultur  delaktighet i 

 region  lokalpolitiken 
 traditioner 

____________________________________________
Arbetsliv 

Lokala 
köns- segregering,  deltidsarbete, 
kontrakt lönegap  utbildning 
 företagsstruktur yrkesval 

____________________________________________
Vardagsliv 

kommunikationer, familjebildning, 
 vård,  fertilitet, 
 omsorg  migration

Källa: Figuren är hämtad från artikeln ”Rulltrapperegioner” av Forsberg, G. (1997) i SOU 1997:83, sid 40. 
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Rumsligt utformade könskontrakt i Gällivare respektive Luleå 
Jag följer Forsbergs modell när jag jämför Gällivare och Luleå förutom att jag i denna skrift även 
ger ett historiskt perspektiv i samband med att indikatorn delaktighet i lokalpolitiken behandlas. 
En skillnad är också att jag inriktar jag mig på två kommuner i stället för att som hon gör beskriva 
könskontrakten i större regioner. Mestadels jämför jag de två undersökningskommunerna med 
statistik för hela Sverige och i vissa fall för Norrbotten. Avsikten är därvid att få svar på frågan: 
Hur ser dessa informella könskontrakt ut i Gällivare respektive Luleå? Liksom Gunnel Forsberg 
inriktar jag mig på att ”måla med grova penseldrag” (jfr Forsberg 1997:40, fotnot 11) för att 
kunna ge en beskrivning av skilda könskontrakt, till exempel är det inte alltid samma år som 
redovisas i samband med statistiska översikter. Emellertid redovisar jag i första hand statistiska 
översikter från något år som ingår i min undersökningsperiod, dvs. mandatperioden 1994-98. 

Det generella välfärdssystemet - en välfärdsstat i kris parallellt med kvinnors inträde i 
politiken? 
Skandinaviska forskare pekar ofta på att välfärdsstaten har en dubbelroll beträffande relationen 
till kvinnor. För det första har den inneburit att kvinnor har kunnat frigöras. Kvinnorna i de 
skandinaviska länderna lönearbetar till stor del och de har en egen inkomst. Dessutom utförs 
inom välfärdsstatens ram en del av det vårdarbete som tidigare oftast oavlönat utfördes av 
kvinnor inom familjen. Beträffande skatter och transfereringar ses också kvinnorna som individer 
(SOU 1998:6, sid. 17- 29, Svallfors 1998). En negativ aspekt kan dock vara att kvinnor i Sverige 
är i högre grad än män anställda i välfärdsstatens institutioner. Dessutom är kvinnor i större 
utsträckning än män beroende av bidrag från välfärdsstaten för sin försörjning enligt Svallfors 
(1998). Detta påstående motsägs dock av Rolf Ohlsson (1997) som har visat att männen år 1920 i 
genomsnitt tog i anspråk 35 procent mer av de offentliga utgifterna än kvinnorna och att år 1990 
tog männen fortfarande en större del av den offentliga kakan. Detta år var utgifterna för männens 
andel av den ”gemensamma” kakan tio procent större än för kvinnorna (Ohlsson 1998: 22-23). 
Enligt en annan svensk undersökning av Halleröd (1996:35-64) får kvinnor mer av de försörjnings-
relaterade och behovsprövade bidragen (dvs. barnbidrag, bidragsförskott, bostadsbidrag och social-
bidrag) medan män får mer av de lönerelaterade bidragen inklusive pensioner (dvs. sjukersättning, 
föräldrapenning och arbetsmarknadsstöd).  

Välfärdsstaten har medfört att kvinnors ekonomiska beroende av män har minskat eftersom 
kvinnorna har ökade möjligheter att försörja både sig och eventuella barn. Att kvinnor lönearbetar i 
större utsträckning än tidigare och att välfärdsstaten via transfereringar ger ekonomiskt stöd har 
inneburit att kvinnor som är ensamstående mödrar vid en eventuell skilsmässa eller separation har 
förbättrade möjligheter att klara sig än innan välfärdsstatens tillkomst. 

Yvonne Hirdman beskriver denna utveckling som att vi i Sverige har gått från ett 
”husmoderskontrakt” på 1930-talet till ett ”jämställdhetskontrakt” på 1970-talet. Hon menar 
därmed att könshierarkin där männen är de överordnade har bibehållits, dvs. att det har skapats 
nya former av segregering (Hirdman, 1990). I ”Kvinnomakturedningens slutbetänkande” (SOU 
1998:6) tydliggörs den nya könshierarki som Hirdman talar om:

" … Könsrelationerna har förändrats, men uppstått i ny tappning. Kvinnor har idag 
tredubbla roller som lönearbetare, försörjare och vårdare av barn. … Strategier för att 
förändra dessa förhållanden kräver insatser …" (SOU 1998:6, s 169)
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Traditioner och lokal kultur 
Forsberg förmodar att den lokala kulturen och traditioner är den viktigaste indikatorn på 
könskontraktet (Forsberg 1997:41). Hon menar att det handlar om sociala kontrakt på lokal nivå 
vilka integreras med lokala könskontrakt.  

I min lic.uppsats (Westerlund 1997:15-17) har jag beskrivit Gällivare kommun som ett samhälle 
vilket har präglats och präglas av gruvnäringen trots att den inte sysselsätter lika många 
människor som tidigare. 

"Gällivare-Malmberget tillhör området Malmfälten i Norrbottens län som har haft 
gruvnäringen som sin traditionella bas för försörjning. Arbetsmarknaden har varit 
starkt segregerad. Männen har bland annat haft tunga och riskfyllda arbeten i 
järnmalmsgruvor. Kvinnorna har inte förrän under 1970-talet fått tillåtelse till arbeten 
under jord. Fortfarande dominerar också männen bland de anställda inom LKAB.1
Trots att gruvnäringen inte längre sysselsätter lika många präglar troligen denna 
tradition det gamla gruvsamhället i en patriarkal riktning. Att fler kvinnor än män 
flyttar från kommunen kan kanske, förutom bristen på arbete och eftergymnasial 
utbildning, vara en reaktion mot denna patriarkala ordning." 

Lynn Karlsson, fil lic i ekonomisk historia, menar att den mängd av genusforskning som har 
kommit under senare år visar att det gemensamma i arbetsdelningen mellan könen är att kvinnors 
och mäns arbetsmarknad oftast är segregerad och hierarkiskt ordnad med män i den övre 
hierarkin och kvinnor i den underordnade ställningen. Dessutom har det under historiens gång 
funnits bestämda uppfattningar om vilka arbeten som är lämpliga för män respektive kvinnor. 
Denna genusstämpling av arbete uttrycker ett maktförhållande eftersom det är män som har haft 
makten att definiera vad som är lämpligt eller olämpligt för kvinnor. Om kvinnor har brutit sig in 
på traditionellt manliga yrkesområden har de också uppfattats som ett hot mot männen (Karlsson 
1997: 89-90 i SOU 1997:113). 

Karlsson har analyserat denna ”genusstämpling” av arbete med exempel bland annat från 
gruvnäringen. I Sverige har det mellan åren 1900-1976 funnits ett formellt förbud mot att kvinnor 
arbetar i gruvor under jord. Emellertid började denna bestämmelse att tänjas på under 1960-talet 
genom att kvinnor fick dispens från arbetarskyddsstyrelsen till arbete under jord med förbehållet 
att sysslan inte skulle vara vare sig tung eller farlig. I slutet av 1960-talet inledde också LKAB, 
huvudarbetsgivaren i Gällivare-Malmberget och samtidigt Sveriges största gruvföretag, en 
satsning på att få in fler kvinnor som anställda inom traditionellt ”manliga arbetsområden” både 
över och under jord. Många maskulint kodade arbeten under jord är mindre fysiskt krävande än 
de städjobb som kvinnor har haft tidigare. Trots denna förändring av både lagstiftning och attityd till 
kvinnors underjordsarbete kom kvinnorna aldrig att utgöra någon större del av arbetarna under 
jord. Även om regleringen av kvinnors arbete upphävdes helt år 1978 är det mindre än två procent av 
gruvarbetarna som är kvinnor i Sverige av idag. Främsta anledningen till detta är troligen den 
maskulina prägel som gruvnäringen har haft och att den kvinnliga närvaron i gruvarbete under 
jord uppfattades som ett hot mot manliga gruvarbetare. Vid en genomgång av personaltidningen för 
LKAB framgår enligt Karlsson att 1970-talets tankar om jämställdhet hade påverkat de manliga 
arbetarna. Ändå framgick vid intervjuer att det fanns en gräns för många män – kvinnor skulle 
inte arbeta under jord. Enligt Karlsson ansåg vissa män att kvinnor inte var lämpliga för underjords-
arbete eftersom tungt kroppsarbete inte går att förena med kvinnlighet. Vissa yngre män betraktade 
också kvinnorna som potentiella konkurrenter (Karlsson 1997:89-98 i SOU 1997:113). 

1 Författarens egen kännedom om kommunen och LKAB (Loussavaara-Kiirunavaara Aktiebolag), muntlig kommunikation 
med chefen för personalutvecklingsavdelningen Charlotta Engman, November 1997. 
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En intressant företeelse som Gunnel Forsberg nämner i sin analys av skilda rumsliga köns-
kontrakt i Sverige är att det i Bergslagen har funnits en föreställning om att det där har funnits en stor 
respekt för det manliga, manuella och tunga arbetet (Forsberg 1997:53). Kan det ha funnits ett 
likartat tänkesätt i gruvan i Malmberget? Detta stärker i sådana fall tesen att vissa unga män 
betraktade kvinnornas intåg som ett hot? Var detta kanske till och med ett hot mot deras mansroll? 

Luleå är residensstad i Norrbotten. Kommunen har också haft en stor traditionell basindustri, ett 
järnverk, men från och med 1970-talet ändrades näringsstrukturen till en arbetsmarknad som är 
mer kunskaps- och teknikintensiv. Luleå tekniska universitet, tidigare Högskolan i Luleå, som 
startade i början på 1970-talet har haft betydelse för denna utveckling (Länsstyrelsen i 
Norrbottens län 1997:37-38). 

Den största traditionellt manliga arbetsplatsen har varit järnverket, NJA (nuvarande SSAB). 
Ändock kan jag inte skönja att det från 1970-talets början har varit samma tydliga könskodning 
inom denna tunga industri som vid gruvan i Malmberget utan kvinnorna har kommit in i 
produktionen utan större protester från de manliga arbetskamraterna. Via ett samtal med 
informationschefen2 vid SSAB om det fanns hinder för pionjärerna av kvinnor ”på 
verkstadsgolvet” blev jag hänvisad till en numera pensionerad före detta chefsredaktör3 vid 
personaltidningen för NJA. Han visade sig ha ingående kännedom om alla artiklar i dåvarande 
personaltidningen NJA-nytt eftersom han nyttjar denna i samband med att han skriver en bok om 
järnverkets historia. Blom berättar att när kvinnorna vid slutet av 1960-talet kom in i den tunga 
produktionen var det först som traversförare. Arbetet var automatiserat och kvinnorna ansågs vara 
varsammare och i och med det lämpligare för arbetet. Vidare berättar Blom att under 1970-talet 
började kvinnor arbeta med stränggjutning och inte heller då mötte kvinnorna något motstånd, 
dvs. inga artiklar i personaltidningen etc. Numera kvoterar företaget in kvinnor till 25 procent. 
Ändå uppger Blom att idag är andelen kvinnor inom företaget endast cirka 7 procent. Detta tyder 
på att det också finns en kvarvarande könskodning vid SSAB i Luleå.  

Deltagande i lokalpolitiken igår och idag
Som en indikator på vilken form av könskontrakt som finns i en kommun valde Gunnel Forsberg 
att redovisa situationen efter 1991 års val och inte efter valet 1994. Anledningen till detta är att hon 
menar att det var nationella direktiv om ”varvade listor” som påverkade kvinnorepresentationens 
storlek efter valet 1994. Av samma skäl väljer jag också att ingående redovisa indikatorn 
”deltagande i lokalpolitiken” för året 1991. Jag ger dessutom inledningsvis liksom i min 
lic.uppsats (Westerlund 1997:15-20) ett historiskt perspektiv, dvs. en beskrivning och analys av 
kvinnorepresentationens utveckling i Gällivare och Luleå från 1970 till och med valet 1994 och 
gör även i samband med detta en jämförelse med genomsnittet i Sverige. 

Kvinnorepresentationens  utveckling i Gällivare och Luleå
Kvinnorepresentationen har ökat avsevärt i kommunfullmäktige i Gällivare och Luleå, från 13 
respektive 14 procent efter 1970 års val till 46 respektive 44 procent som ett resultat av valet 
1994 (se Tabell 2: 1).  

2 Hillevi Johansson, telefonsamtal , 3 oktober 2001. 
3 Tord Blom, telefonsamtal, 3 oktober 2001. Blom har arbetat 48 år i företaget. Han har varit verksam som stålsäljare och 
under perioden 1998-december 2000 har han arbetat som chefsredaktör för personaltidningen. 
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Tabell 2:1 Andel kvinnor i fullmäktige i Gällivare och Luleå kommuner samt genomsnitt för  
Sveriges kommuner för perioden 1970-1998 (nio mandatperioder)  

Mandatperiod  Procentandel kvinnor i kommunfullmäktige  
  Gällivare (N=41) Luleå (N=61) Genomsnitt i Sverige       
1970-73 12  13  14 
1973-76 22 16 17 
1976-79 27 31 23  
1979-82 32 38 29 
1982-85 34 34 29 
1985-88 32 34 30 
1988-91 32 41 34 
1991-94 39 40 34 
1994-98 46 44 41 

1970-1998 31 32 28 

Källa: Bearbetning av valstatistik från Länsstyrelsen i Norrbotten (1994) och årsböcker från Luleå kommun  
1970-1994 för respektive mandatperioder. För den genomsnittliga kvinnoandelen i Sverige har statistik från 
kommundatabasen, KFAKTA, och statistik från Svenska Kommunförbundet 1996, del 1 nyttjats.4

Ökningen av kvinnorepresentationen i Gällivare och Luleå följer ett mönster som kännetecknar 
även andra kommuner i Sverige. I Luleå har emellertid kvinnoandelen i fullmäktige i genomsnitt 
varit högre än i Gällivare även om skillnaden är obetydlig. Det framkommer också att de båda 
kommunerna i regel haft högre andel kvinnor i den folkvalda församlingen än vad som normalt 
gällt för svenska kommuner under tidsperioden 1970-94. Troligen är orsaken till denna huvud-
tendens faktorer som inte är kommunspecifika till exempel tidsanda, starkare krav från kvinnor 
och kvinnoorganisationer och dylikt. Näringsstruktur, tradition, dominerande politisk ideologi 
osv. kan också sannolikt förklara viss variation mellan kommunerna. 

Partiernas ideologi har haft betydelse för kvinnorepresentationens storlek i de två undersöknings-
kommunerna från 1970-1994? I Gällivare har partier till vänster och mittenpartier oftast haft 
högre andel kvinnor än moderata samlingspartiet. Eftersom det socialdemokratiska partiet har 
varit dominerande under denna drygt tjugoåriga period är det dock svårt att göra jämförelser med 
de borgerliga partierna. Arbetarpartiet kommunisterna (Apk) och det tidigare representerade 
Sveriges kommunistiska parti (Skp) ej har haft någon kvinnlig fullmäktigeledamot (se Tabell 
2:2). 

4 Tabellen är ursprungligen publicerad i  Westerlund, M-B. (1997). Kvinnorna tar plats i kommunalpolitiken. Umeå universitet: 
Statsvetenskapliga institutionen ( se sid 15, Tabell 1:1). 



25

Tabell 2:2 Andel kvinnor i Gällivare kommunfullmäktige inom respektive politiskt parti,   
 perioden 1970-1998 (9 mandatperioder)

   
Parti Procentandel kvinnor under respektive mandatperiod (N=41) 
 70/73 73/76 76/79 79/82 82/85 85/88 88/91 91/94        94/98 

V 11 (1) * 11 (1) 13 (1) 25 (2) 25 (2) 14 (1) 29 (2) 38 (3) 44 (4) 
S 20 (4) 30 (6) 35 (7) 38 (8) 40 (8) 41 (7) 26 (5) 37  (7) 50 (11) 
Fp 0 (0) 50 (1) 50 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
C 0 (0) 0 (0) 20 (1) 50 (2) 67 (2) 50 (1) 0 (0) 100 (2) 100 (1) 
M 0 (0) 25 (1) 25 (1) 25 (1) 40 (2) 60 (3) 75 (3) 40 (2) 25 (1) 
Kds - (-) - (-) - (-) - (-) 0 (0) - (-) - (-) 100 (1) - (-) 
Mp - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 100 (2) 0 (0) 100 (2) 
Apk, Skp - (-) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
GFD** - (-) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 25 (1) 25 (1) 50 (1) 0 (0) 
Totalt andel  
kvinnor 12 (5) 22 (9) 27 (11) 32 (13) 34 (14) 32 (13) 32 (13) 39 (16) 46 (19) 

Anm.: *Siffrorna inom parentes anger antal kvinnor. 
**Gällivare fria demokrater; ett lokalt ”utbrytarparti” från det socialdemokratiska partiet.  
Källa:  Bearbetning av valstatistik från Länsstyrelsen i Norrbotten (1994) och statistik över  
 fullmäktigerepresentanter mellan åren 1970-1994, Gällivare kommun.5

I kustkommunen hade det forna kommunistiska partiet, det socialdemokratiska partiet samt folk-
partiet under tidsperioden 1976-1994 i genomsnitt  relativt hög kvinnorepresentation. Center-
partiet representerades efter valet 1994 med endast en kvinna av fyra valda representanter. Å 
andra sidan hade partiet en kvinnorepresentation på 38 procent under mandatperioden 1979-82. Det 
kristdemokratiska partiet har aldrig haft hög kvinnoandel i Luleå kommunfullmäktige. Miljöpartiet 
har däremot alltid haft hög kvinnorepresentation i kustkommunen och detta befäster tidigare rön 
om ekologiska partiers höga kvinnandel (se Tabell 2:3). 

Tabell 2:3 Andel kvinnor i Luleå kommunfullmäktige fördelade på politiskt parti för perioden  
 1970-1998 (9 mandatperioder) 

Parti Procentandel kvinnor under respektive mandatperiod (N=61) 
 70/73 73/76 76/79 79/82 82/85 85/88 88/91 91/94      94/98__

V 11 (1) * 22 (2) 38 (3) 43 (3) 38 (3) 25 (2) 43 (3) 60 (3) 67 (4) 
S 11 (3)  17 (5) 29 (8) 40 (12) 38 (12) 41 (12) 43 (13) 45 (13) 49 (17) 
Fp 14 (1)  20 (1) 27 (2) 33 (2) 67 (2) 57 (4) 20 (3) 43 (3) 50 (2) 
C 20 (2)  9 (1) 33 (3) 38 (3) 25 (2) 33 (2) 20 (1) 25 (1) 25 (1) 
M 20 (1)  20 (1) 50 (3) 38 (3) 25 (2) 0 (0) 20 (1) 20 (1) 14 (1) 
Kds 0 (0)  0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 33 (1) 0 (0) 
Mp - (-)  - (-) - (-) - (-) - (-) 33 (1) 67 (4) 33 (1) 50 (2) 
Totalt andel 
kvinnor 13 (8)  16(10) 31 (19) 38 (23) 34 (21) 34 (21) 41 (25) 39 (24) 44 (27) 

Anm.: *Siffrorna inom parentes anger antal kvinnor. 
Källa: Bearbetning av valstatistik från Länsstyrelsen i Norrbotten (1994) och årsböcker från  
Luleå kommun 1970-1994. Se även  fotnot 5. 

5 Tabell 2:2 samt Tabell 2:3 är ursprungligen publicerad i Westerlund, M-B. (1987). Kvinnorna tar plats i kommunalpolitiken.
Umeå universitet: Statsvetenskapliga institutionen (se Tabell 1:2, sid 17 samt Tabell 1:3, s 18). 
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En banbrytande kvinnostrejk i Luleå 
Som tidigare omtalats har Luleåkvinnorna från 1976 fram till valet 1994 generellt haft något 
högre kvinnorepresentation än kvinnorna i Gällivare (se Tabell 2:1). Finns det andra skillnader 
mellan kommunerna än näringsstruktur? I min lic.uppsats skildrar jag Luleåkvinnornas tidiga, 
mycket militanta kamp för ökad kvinnorepresentation som en faktor av betydelse.  

"I Luleå kommun drev de socialdemokratiska kvinnorna en kampanj för ökad 
kvinnorepresentation i samband med 1976 års val. Valberedningen hade bara föreslagit 
sex kvinnor på valbar plats av de troliga 31 socialdemokratiska mandaten. Detta blev 
signalen till en ´kvinnoresning´ inom arbetarkommunen i Luleå. Initiativet togs av 
ordförande i kvinnoklubbarnas samarbetskommitté i Luleå. Ett par ordförande i 
kvinnoklubbar var med från början, liksom en kvinnlig representant i sociala 
centralnämnden. Kvinnorna hotade med strejk om de inte fick minst tio kvinnor bland 
de 31 första namnen på listan. I annat fall skulle alla kvinnor inom arbetarkommunen 
omedelbart dra sig tillbaka från alla uppdrag! I ett inlägg i samband med 
nomineringsmötet tog det socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande tillbaka sitt 
hot om att kvinnorna skulle bojkotta alla uppdrag om de inte fick igenom sina krav. 
Motivet till detta var att hon visste att kvinnorna hade stöd av många män, under 
förutsättning att de tog tillbaka sitt hårda ultimatum. … Efter en sex timmars 
´voteringskarusell´ namn för namn där kvinnorna i samband med omröstningen ställde 
en kvinnlig kandidat mot de föreslagna männen (den enda mannen som ´gick fri´ var 
det manliga kommunalrådet) hade kvinnorna nio valbara platser och en tionde på en 
första suppleantpost. Senare blev även fullmäktigelistans suppleanter utsedda. Där höll 
kvinnorna sina positioner på var tredje plats. Följden av denna kamp var att flera män 
fick ´maka på sig´ till förmån för kvinnorna (Expressen 29 jan. 1976; NSD 2 feb. 1976; 
NK 2 feb. 1976; Aftonbladet 2 feb. 1976). Den kamp och de diskussioner som fördes 
för ökad kvinnorepresentation i Luleå inför 1976 års val liknar i viss mån kampanjen 
för ´varvade listor´ i samband med valet 1994.  
De socialdemokratiska kvinnornas aktion medförde att Luleåkvinnorna redan år 1976 
uppnådde den magiska gränsen över 30 procent, dvs. den mängd som, enligt Drude 
Dahlerup behövs för att kvinnor skall kunna bryta mansdominansen genom att utföra 
'kritiska handlingar' (Dahlerup 1988:279). Det dröjde till valet 1979 innan Gällivare-
kvinnorna nådde denna ´kritiska massa´. Kanske denna historiska tradition av 
kvinnokamp även har betydelse för ´kritiska handlingar´ hos Luleåkvinnorna av idag?” 
(Westerlund, 1997:20-21) 

Deltagande i lokalpolitiken år 1991  
Efter valet 1991 var 39 procent kvinnor i Gällivare respektive 40 procent kvinnor i Luleå valda 
till fullmäktigeledamöter, dvs. kvinnorepresentationen är ungefär lika stor. Den genomsnittliga 
kvinnorepresentationen i Sverige var samma år 34 procent (se Tabell 2:1). 

Om man jämför kvinnorepresentationen i kommunstyrelsen, dvs. kommunens verkliga maktcentrum 
är det också liten skillnad mellan orterna. I kommunstyrelsen i Luleå var kvinnorna 
representerade med sex av femton platser, dvs. 40 procent vilket också var samma andel som i 
kommunfullmäktige (Luleå kommunfullmäktiges protokoll 1991:15-16). Gällivarekvinnorna hade en 
kvinnorepresentation i kommunstyrelsen som var något lägre, av elva platser besatte kvinnorna 
fyra poster, vilket innebar att kvinnorna var representerade med 37 procent (Statistik över 
förtroendevalda, Gällivare kommun, 1992).  

Gunnel Forsberg ger i sin artikel en bild av kvinnorepresentationen i kommunstyrelsen, dvs. 
kommunernas viktigaste formella maktorgan. År 1991 var medianvärdet för kommunstyrelse-
uppdrag endast 23 procent kvinnor. Även om det i grova drag var så att kvinnorepresentationen i 
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fullmäktige var störst där det traditionellt var socialdemokratiskt styre speglade den ändå inte 
hela ”sanningen” enligt Forsberg. Hon kunde iaktta ett likartat mönster hos olika partier i skilda 
kommuner. Därför menar hon att sammansättningen av partier i likartade kommunerna förklarar 
inte allt om det mönster som kan urskiljas (Forsberg 1997:41-42).  

I Gällivare och Luleå har troligen den politiska ideologin haft stor betydelse eftersom kvinnorna i 
Luleå hade 40 procent kvinnor i kommunstyrelsen och Gällivare 37 procent efter valet 1991, dvs. 
innan valet 1994 med temat ”varannan damernas” i många partier. Den skillnad på tre procent 
som finns mellan kommunerna är kanske försumbar eller beror det kanhända på det faktum att 
Lulekvinnorna inom det socialdemokratiska partiet tidigt agerade för att få större kvinno-
representation?  

Arbetsmarknad, inkomster, utbildning och könssegregering 

Kommuner som hade hög kvinnorepresentation efter 1991 års val är mestadels tjänste- och 
servicekommuner medan de med låg andel kvinnor utgjordes av jordbruks- skogsbruks- och 
industrikommuner. Genom att studera arbetslivets olika delar fås ytterligare en indikator på ett 
rumsligt könskontrakt (Forsberg, 1997:42-43. Hänvisning till Bergström, 1996).  

Företagsstruktur- sysselsatta inom olika branscher 
I Luleå arbetade år 1998 17,1 procent av den förvärvsarbetande befolkningen över 16 år inom 
tillverkningsindustri och gruvor medan 24,4 procent av de som arbetar i Gällivare finns inom denna 
sektor. När det gäller riket som helhet var 19,8 procent anställda inom tillverkningsindustri och gruvor. 
Andelen som arbetar inom jord- och skogsbruk är låg både i Gällivare och Luleå, 0,9 respektive 
0,8 procent. I hela landet utgör denna sektor 2,1 procent av den förvärvsarbetande befolkningen.  

Beträffande handel och kommunikationer som kan räknas in i tjänste- och servicesektorn fanns 
15,8 procent av den förvärvsarbetande befolkningen i Gällivare inom denna del av näringslivet 
medan 19,3 procent i Luleå arbetar inom handel och kommunikation. I riket som helhet finns 
18,8 procent av den arbetande befolkningen inom dessa sistnämnda sektorer. Kreditinstitut, 
fastighetsförvaltning och företagstjänster har en skara anställda som motsvarar 5,6 av Gällivares 
förvärvsarbetande befolkning medan denna del i Luleå utgör 12,9 procent av befolkningen som 
arbetar. I riket som helhet utgör denna sektor 11,9 procent av den förvärvsarbetande befolkningen. 
Beträffande forskning, utveckling och utbildning finns i Gällivare 7,3 procent inom denna sektor 
medan andelen av de förvärvsarbetande som arbetar inom denna grupp i Luleå utgör 10,2 procent. I 
landet som helhet är sektorn 8,0 procent av den förvärvsarbetande befolkningen. Slutligen har jag 
granskat siffrorna för hälso- och sjukvård, socialtjänst och veterinärer och finner att så stor andel 
som 25,1 procent av den förvärvsarbetande befolkningen i Gällivare arbetar inom denna sektor 
medan endast 14,6 procent i Luleå återfinns i denna grupp. I riket är 18,4 procent av den 
förvärvsarbetande befolkningen sysselsatta inom dessa näringsgrenar (Länsstyrelsen Norrbotten, 
Länsfakta maj 2000).6

Ovanstående procentsatser visar att Luleå i högre grad än Gällivare överensstämmer med den 
genomsnittliga bild som finns av sysselsättningen inom olika sektorer i riket. Tillverkningsindustri, 

6 Statistiken som refereras gäller år 1998. Uppgifterna är senast ändrade i maj 2000. Se 
http://www.bd.lst.se/bdfakta/employ.htm 



28

handel och kommunikationer, kreditinstitut, fastighetsförvaltning och företagstjänster samt gruppen 
hälso- och sjukvård, sysselsätter i stort sett lika stor andel i såväl Luleå som riket i genomsnitt.  

När det gäller forskning, utveckling och utbildning har Gällivare och riket en något lägre andel 
sysselsatta än Luleå. Slutligen har Gällivare nästan dubbelt så stor andel sysselsatta inom hälso- 
och sjukvård som Luleå. I riket ligger andelen mellan den som Gällivare och Luleå har även om 
den är närmare Luleås siffra. Detta resonemang ger en fingervisning om att Luleå har ett mer 
modernistiskt könskontrakt än Gällivare och framför allt liknar Luleå det genomsnitt som kan 
räknas fram i hela Sverige. 

Företagsstruktur i omvandling 
Inom gruvbolaget LKAB som finns i Kiruna och Malmberget har antalet anställda sammanlagt 
mer än halverats på femton år till knappt 2 800 anställda. SSAB i Luleå har genomfört liknande 
nedskärningar av personal och har idag endast cirka 1600 anställda. Luleå tekniska universitet 
som startade som högskola 1971 har idag cirka 1200 anställda varav cirka 60 är professorer 
(Länsstyrelsen, Länsfakta maj 2000).7

I Gällivare har antalet kvinnliga förvärvsarbetande minskat med 24,9 procent mellan åren 
1990-98. Antalet manliga förvärvsarbetande har reducerats med 19,8 procent. Under samma 
tidsperiod har antalet kvinnliga förvärvsarbetande i Luleå minskat med 18,8 procent och antalet 
förvärvsarbetande män har minskat med 16,8 procent. I riket som helhet har antalet förvärvs-
arbetande kvinnor minskat med 13,3 procent och antalet förvärvsarbetande män har minskat med 
11,0 procent. 

Minskningen av antalet förvärvsarbetande mellan åren 1990-1998 är större bland kvinnor än 
bland män i hela riket. Denna minskning av både kvinnliga och manliga arbetstillfällen har också 
varit större i Norrbottens län än i riket (Länsstyrelsen i Norrbottens län 2000:29). Detta avspeglar 
självklart det faktum att den andel som är arbetslös eller sysselsatt i arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder har varit högre än riksgenomsnittet både i Gällivare och Luleå. I Gällivare var år 1997 i 
medeltal sammanlagt 12,8 procent av kvinnorna och 16,9 procent av männen arbetslösa eller i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Männen och kvinnorna i Luleå var arbetslösa eller i ”åtgärder” 
i samma utsträckning, till 13,3 procent. I hela riket var under samma år kvinnorna arbetslösa eller 
i arbetsmarknadspolitiska åtgärder till 9,5 procent och procentsatsen för män i hela landet var 
10,6 (Länsstyrelsen i Norrbottens län 1998:45). 

Gunnel Forsberg pekar i sin artikel på att arbetslösheten i Norrland i högre grad drabbar män 
medan kvinnorna i södra och mellersta Sverige är arbetslösa i större utsträckning än männen 
(Forsberg 1997:38). Gällivare överensstämmer med denna genomsnittliga bild medan arbetslös-
heten i Luleå är likartad för både män och kvinnor. Kan detta också tyda på att det är ett rumsligt 
mönster i Luleå som är mer modernistiskt än Gällivare och det genomsnittliga i Sverige? 

En  segregerad arbetsmarknad 
I Gällivare förvärvsarbetade 70, 4 procent av kvinnorna och 68,7 procent av männen år 1995. 
Luleåkvinnorna förvärvsarbetade i något mindre utsträckning än kvinnorna i Gällivare, till 69,2 

7 Statistiken som refereras gäller 1998 för näringslivssiffrorna och 1999 för siffrorna rörande Luleå tekniska universitetet. 
Se http://www.bd.lst.se/bdfakta/economics.htm respektive http://www.bd.lst.se/bdfakta/education.htm
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procent medan männen i Luleå förvärvsarbetade till 70,9 procent. I riket som helhet förvärvs-
arbetade 70,6 procent av kvinnorna samt 74,1 procent av männen (Länsstyrelsen i Norrbottens 
län 1998:39).  

I hela Norrbottens län är kvinnorna i högre grad än männen sysselsatta inom tjänstesektorn. 
(Länsstyrelsen i Norrbottens län 1998:39). År 1998 sysselsattes 63 procent av de förvärvs-
arbetande kvinnorna och 26 procent av de förvärvsarbetande männen inom offentlig sektor 
(Länsstyrelsen i Norrbottens län 2000:31).  

Deltidsarbete 
En större andel av de förvärvsarbetande kvinnorna i Norrbottens län arbetar heltid jämfört med 
kvinnorna i hela riket. Andelen heltidsarbetande kvinnor har också ökat mer i länet än i riket 
mellan åren 1989-1999. Även de förvärvsarbetande männen i Norrbotten arbetar i högre grad 
heltid än riksgenomsnittet. Ändock är det samma mönster i Norrbotten som genomsnittet för riket 
i övrigt, dvs. att kvinnor i högre grad än männen arbetar deltid (Länsstyrelsen i Norrbottens län 
2000:30).8 Troligen kan detta förklaras med att kvinnor inte alltid har möjligheter att få ett 
heltidsarbete inom vård och service samt inom handelssektorn. Dessutom kanske inte alla 
kvinnor önskar ett heltidsarbete på grund av att de har huvudansvaret för skötsel av hemmet. 

Lönegapet 
Arbeten som utförs av kvinnor är i genomsnitt lägre betalda än det ”manliga” arbetet. Om man 
studerar medelinkomsten av sammanräknad förvärvsinkomst för 1995 tydliggörs detta. I 
Gällivare hade den genomsnittliga kvinnan i åldersgruppen 20-64 år 149 400 kronor i inkomst 
medan en man i samma åldersgrupp tjänade i genomsnitt190 200 kronor. Luleåkvinnorna i 
åldrarna 20-64 år tjänade i genomsnitt 140 100 kronor medan männen i samma åldersgrupp hade 
en genomsnittlig årsinkomst omfattande 189 700 kronor. Kvinnorna i riket tjänade i 
åldersgruppen 20-64 år 134 800 kronor medan motsvarande män hade en inkomst på 188 200 
kronor (Länsstyrelsen i Norrbottens län 1998:58). Detta kan ställas mot att kvinnorna i Luleå och 
Gällivare enligt nedan inte hade lägre utbildningsnivå än männen. 

Bidrar kvinnornas deltidsarbete till att kvinnorna i genomsnitt har lägre inkomst? Eller är det så 
att mäns arbete värderas mer på arbetsmarknaden? 

Utbildning 
I Luleå hade drygt 30 procent av kvinnorna högskoleutbildning år 1997. Även männen i Luleå 
hade en jämförelsevis hög utbildningsnivå med nästan 30 procents andel. Endast drygt 20 procent 
av Gällivarekvinnorna hade högskoleutbildning och bland männen i Gällivare var det bara mellan 
13-14 procent som hade en akademisk utbildning under samma år. I riket som helhet hade cirka 
28 procent av kvinnorna högskoleutbildning och cirka 26 procent av männen (Länsstyrelsen i 
Norrbottens län 1998:34).  

Att både männen och kvinnorna hade låg förvärvsverksamhet i Luleå kan förklaras med att år 
1996 var cirka 7000 Luleåbor studerande vid Luleå tekniska universitet (Länsstyrelsen i 

8 Tyvärr har jag ej siffror för deltidsarbete i de två undersökningskommunerna. 
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Norrbottens län 1998:33). Likaså kan de relativt låga inkomstnivåerna för både män och kvinnor 
bero på att den genomsnittliga studenten saknar eller har ringa förvärvsarbete. Den låga 
utbildningsnivån i Gällivare, särskilt bland männen, är en märkbar skillnad mellan kust- och 
inlandskommunen. Vid en jämförelse med riket hade dessutom Luleå större andel högskole-
utbildade av båda könen (Länsstyrelsen i Norrbottens län 1998:34).  

Yrkesval 
Gällivarekvinnorna arbetar till 46 procent inom hälso- och sjukvårdssektorn eller socialtjänst. 
Detta kan jämföras med Lulekvinnorna där endast cirka en tredjedel återfinns inom dessa 
branscher. Luleåkvinnornas liknar genomsnittet för kvinnorna i riket vilket är 35,7 procent. 
Gällivaremännen arbetar framför allt inom sektorer som utvinning av mineral och tillverknings-
industri, till 37,7 procent, medan Luleåmännen också har största andelen sysselsatt där, men till 
25,5 procent. I riket som helhet arbetar 28,3 procent av männen inom denna sistnämnda sektor. 
Både kvinnor och män i Gällivare, Luleå och riket arbetar till ganska stor andel inom handel, 
transport, magasinering och kommunikation. Däremot är kvinnor och män i Luleå och i riket som 
genomsnitt i högre grad än Gällivarekvinnorna och männen anställda inom branscher som har att 
göra med kreditinstitut, fastighetsförvaltning och företagsjuridik. Ungefär var tionde kvinna i 
såväl Gällivare, Luleå som den genomsnittliga kvinnan i riket arbetar inom forskning och 
utveckling eller inom utbildning medan endast cirka 5 procent av männen har detta yrkesval.  

Tabell 2:4  Sysselsatta i Norrbottens län och riket efter kön och bransch 1995 (procent). 

Bransch  Länet Länet Riket   Riket 
  Kvinnor Män Kvinnor Män 
Jordbruk, skogsbruk, 0,7 3,2 1,1 3,4 
jakt, fiske 
Utvinning av mineral, 5,5 26,4 10,8 28,3 
tillverkningsindustri 
Energi- o. vattenför- 0,5 1,9 0,4 1,6 
sörjning, avfallshantering 
Byggindustri  1,1 13,0 1,0 10,3 
Handel, transport, maga- 13,6 18,7 15,2 21,5 
sinering, kommunikation  
Personliga och kulturella 8,4 5,5 7,4 5,3 
tjänster 
Kreditinstitut, fastighets- 8,0 8,2 9,6 11,5 
förvaltning, företagstjänster 
Civila myndigheter, försvar 6,1 9,3 5,9 5,5 
Forskning o utveckling, 11,8 5,9 10,2 5,1 
Utbildning 
Hälso- och sjukvård,  42,6 5,4 35,7 4,8 
socialtjänst, veterinärer 
Näringsgren okänd 1,8 2,4 2,5 2,7 

Totalt  100 100 100 100 
Källa: Länsstyrelsen i Norrbottens län (1998). På tal om kvinnor och män i Norrbotten … 1998,
sid 42 samt Pantzare Information AB, 2001 
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Den grova indelning av branscher som finns i Tabell 2:4 visar inte hur stor andel som arbetar 
med forskning. Jag kan dock med stor säkerhet hävda att denna bör vara betydligt större för både 
män och kvinnor i Luleå än i Gällivare eftersom Luleå tekniska universitet är en av de största 
arbetsplatserna i Luleå.  

Tabell 2:5 visar också branscher som har största andelen sysselsatta män respektive kvinnor i 
Gällivare, Luleå och riket. Den typiska kvinnan i såväl Gällivare, Luleå som riket arbetar inom 
hälso- och sjukvård, dvs. inom den offentliga sektorn. Den genomsnittlige mannen har däremot 
ofta sitt arbete inom den privata sektorn, till exempel inom gruppen utvinning av mineral eller 
tillverkningsindustri. Inom branscherna handel, transport och magasinering finns båda könen väl 
representerade i Gällivare, Luleå och riket. Vid en studie av de branscher som kommer på tredje 
plats i sammanställning liknar männen i Luleå och Gällivare varandra eftersom de ofta arbetar 
inom byggindustrin. Kvinnorna i Gällivare och Luleå arbetar ofta inom mjukare sektorer: med 
personliga och kulturella tjänster (i Gällivare) samt med forskning, utveckling och utbildning (i 
Luleå). Kvinnor i riket är däremot oftare yrkesverksamma inom utvinning av mineral eller 
tillverkningsindustri. Den genomsnittlige mannen i Sverige är också ofta sysselsatt inom sektorn 
kreditinstitut, fastighetsförvaltning och företagstjänster.  

Tabell 2:5 Sysselsatta i Gällivare, Luleå och riket efter kön och de tre största branscherna (procent). 
       

Kvinna   1. Hälso- och sjukvård   2.Handel, transport,  3. Personliga och kulturella  
i Gällivare   magasinering            tjänster 
  46 % 13,1%        11,2 % 
Man  1. Utvinning av mineral   2. Handel, transport,  3. Byggindustri 
i Gällivare      tillverkningsindustri magasinering 
  37,7 % 18,3 %  12,7 % 
Kvinna 1. Hälso- och sjukvård      2. Handel, transport,   3. Forskning, utveckling. 
i Luleå   magasinering               Utbildning 
  32,8 % 17,3 %  12,5 % 
Man 1. Utvinning av mineral, 2. Handel, transport,  3. Byggindustri 
i Luleå      tillverkningsindustri magasinering 
  25,4 % 21,3 %  13,7 %
Kvinna     1. Hälso- och sjukvård 2. Handel, transport,  3. Utvinning av mineral, 
i riket   kommunikationer      tillverkningsindustri 
  35,7 % 15,2 %  10,8 % 
Man 1. Utvinning av mineral,     2. Handel, transport,   3. Kreditinstitut, fastighets- 
i riket      tillverkningsindustri kommunikationer         förvaltning, företagstjänster 
  28,3 % 21,5 %  11,5 % 

Källa: Bearbetning av statistik från Pantzare Information AB, 2001, Luleå 

Således är arbetsmarknaden könssegregerad såväl i Gällivare, Luleå som i riket. Männen i 
Gällivare och Luleå arbetar också i högre grad än den genomsnittlige mannen i riket inom 
byggindustri. Kvinnorna i Gällivare och Luleå arbetar också i större utsträckning än den 
genomsnittliga kvinnan i riket med tjänster och service inom den offentliga tjänstesektorn. Se 
även Tabell 2:6 nedan. 
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Tabell 2:6   Sysselsatta (16+) i Gällivare och Luleå efter kön och bransch 1995 (procent). 

Bransch Gällivare Gällivare Luleå Luleå  Riket Riket 
 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Jordbruk, 0,1 1,1 0,4 1,6 0,9 3,4 
skogsbruk, 
jakt och fiske 
Utvinning 5,1 37,7 5,6 25,4 10,8 28,3 
av mineral, 
tillverknings- 
industri 
Energi-  0,4 1,2 0,5 1,8 0,4 1,3 
och vattenför- 
sörjning,  
avfallshantering 
Byggindustri 1,1 12,7 1,4 13,7 1,0 10,3 
Handel, 13,1 18,3 17,3 21,3 15,2 21,5 
transport,  
magasinering, 
kommunikation 
Personliga 11,2 5,2 8,9 5,0 7,4 5,3 
och kulturella 
tjänster 
Kreditinstitut, 5,7 5,3 11,9 11,5 9,6 11,5 
fastighets- 
förvaltning,  
företagstjänster 
Civila 5,7 4,4 7,2 8,4 5,9 5,5 
myndigheter, 
försvar, 
internationella 
organisationer 
Forskning 10,3 4,3 12,5 6,6 10,2 5,1 
och utveckling; 
utbildning 
Hälso- 46,0 7,2 32,8 3,1 35,7 4,8 
och sjukvård, 
socialtjänst;  
veterinärer 
Näringsgren 1,3 2,6 1,4 1,6 2,5 2,7 
okänd 
Totalt 100 100 100 100 100 100 

Källa: Pantzare Information AB, Luleå, 2001  
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Vardagsliv 
De indikatorer som visar de vardagsvillkor under vilka kvinnor och män lyder är enligt Gunnel 
Forsberg kommunikationer, vård, omsorg, familjebildning, fertilitet samt migration (Forsberg 1987:40). 

Kommunikationer 
Kvinnor är de stora nyttjarna av kollektiva färdmedel vid pendling till arbetet. Både Gällivare och 
Luleå har en flygplats. Flygplatsen i Luleå är den femte trafiktätaste i landet. Sju procent av landets 
vägnät finns i Norrbotten, som är landets biltätaste region. Järnvägsnätet i Norrbotten fraktar 
årligen 600 000 passagerare (Länsstyrelsen i Norrbotten, länsfakta, 2001).9 Busstrafiken är både 
billig och har relativt täta turer i Gällivare-Malmberget och Luleå.10 Sådana siffror tyder på att 
kvinnorna i Gällivare och Luleå ej hindras att arbeta och få vardagslivet att fungera, pga. dåliga 
kommunikationer. En tanke är, att det är männen som i första hand nyttjar bilen om det endast 
finns en bil i familjen. Om det finns två familjebilar, kanske kvinnor också kan använda bil vid 
inpendling från landsbygden till arbetsplatser som är centralt belägna i Gällivare respektive Luleå.  

Vård och omsorg 
I januari 1991 var 54,6 procent av barnen i Gällivare inskrivna i den kommunala barnomsorgen 
medan 66,7 procent av barnen i Luleå hade denna omsorg under samma tidsperiod. I hela riket 
var i januari 1996 i genomsnitt 55,3 procent av barnen inskrivna i den kommunala barnomsorgen 
(Länsstyrelsen i Norrbotten 1998). Att föräldrar i Luleå i högre grad än Gällivareföräldrarna 
nyttjar offentlig barntillsyn tyder på att det finns ett mindre traditionellt könskontrakt i residens-
staden medan Gällivare har ungefär en siffra som genomsnittet i Sverige (jfr Forsberg 1997:41-65). 

Ett kvinnounderskott i både Gällivare och Luleå 
I slutet av år 1997 bodde 10 373 kvinnor och 11 003 män i Gällivare kommun, dvs tillsammans 
21 376 personer. Luleå hade vid samma tidpunkt betydligt fler invånare, 35 385 kvinnor och 36 
106 män. Sammanlagt bodde 71 491 personer i Luleå (Länsstyrelsen i Norrbottens län 1998:8). I 
kustkommunen fanns 98 kvinnor per 100 män medan det i Gällivare fanns 94 kvinnor per 100 
män. Det fanns således fler män än kvinnor i båda kommunerna. I riket som helhet fanns det vid 
samma tidpunkt 102 kvinnor per 100 män (Länsstyrelsen i Norrbottens län 1998:14).  

Orsaken till kvinnounderskottet framför allt i Gällivare kommun kan förklaras av att män i de 
högre åldersgrupperna har högre dödlighet än kvinnorna. Dessutom är den troliga förklaringen att 
kvinnor i Gällivare flyttar mer än män (se nedan). 

Fertilitet 
Under året 1997 var det ett kvinnounderskott i Gällivare i den i genomsnitt mycket fertila 
åldersgruppen 20-39 år med 85 kvinnor per 100 män. I åldersgruppen 40-59 fanns det endast 90 
kvinnor per 100 män. Kustkommunen Luleå hade en något bättre situation med 87 kvinnor per 
100 män i åldern 20-39 år och i gruppen kvinnor mellan 40-59 år fanns det 97 kvinnor per 100 
män. I riket som helhet fanns det i genomsnitt 96 kvinnor i åldersgruppen 20-39 år samt 97 
kvinnor per 100 män mellan 40-59 år (Länsstyrelsen i Norrbotten, 1998:14). Antalet födda per 
1000 invånare under 1996 var cirka 9,5 i Gällivare och 10,2 i Luleå. I genomsnitt var siffran för 
hela riket cirka 11 personer (Länsstyrelsen i Norrbotten 1998:20).   

9 Se http://www.bd.lst.se/bdfakta/infra.htm 
10 Författarinnans egen kännedom 
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Familjebildning och giftermål 
I Gällivare skildes under året 1996 17,1 procent av kvinnorna i åldersgruppen 30-59 år. I Luleå 
var denna andel 20,0 procent, exakt samma siffra som för riket som helhet (Länsstyrelsen i 
Norrbotten 1998: 17). 

Migration 
Flyttningsnettot var negativt i Gällivare för både kvinnor och män under år 1996; -163 för 
kvinnorna och -127 för männen. I Luleå var det däremot ett positivt flyttningsöverskott för både 
män och kvinnor omfattande 50 kvinnor respektive 34 män (Länsstyrelsen i Norrbottens län 
1998:10). Att Luleå är en region som attraherar till exempel unga människor i högre grad än en 
inlandskommun som Gällivare är väl känt. Kustkommunen har såväl bättre utbildnings-
möjligheter, fler arbetstillfällen, en mångfald av kulturella aktiviteter som ett större nöjesutbud.   

Ett traditionellt könskontrakt i Gällivare – det mindre traditionella i Luleå  
Mitt syfte i detta kapitel har varit att analysera de indikatorer som Gunnel Forsberg har gett för att 
kunna analysera rumsliga könskontrakt. Därvid har jag försökt utröna om det finns skilda 
könskontrakt i Gällivare, Luleå och genomsnittet i Sverige (se sammanfattande modell över 
indikatorer i Fig. 2:1).  

I Gällivare skönjer jag enligt huvuddelen av de indikatorer som jag har valt att det är ett 
traditionellt könskontrakt. Kvinnorepresentationen har dock vid 1990-talets början varit obetydligt 
lägre i inlandskommunen än i Luleå. Trots att arbete inom gruvnäringen har varit betydelsefullt 
för Gällivare kommuns ekonomi och arbetsmarknad har kvinnoandelen som arbetar inom denna 
näring varit liten. Inkomstklyftorna är stora i inlandskommunen, delvis till följd av att kvinnorna 
arbetar deltid. Utbildningsnivån är relativt låg för både kvinnor och män. Kvinnorna dominerar 
inom den offentliga sektorn. Utflyttningen är stor i kommunen, framför allt gäller detta kvinnor. 
Gällivare kommun har ett större underskott av kvinnor i fertil ålder än Luleå. Föräldrar i 
Gällivare nyttjar offentlig barnomsorg i mindre utsträckning än Luleföräldrarna. 

Enligt Gunnel Forsberg har residensstäder/utbildningsorter alltid haft både en inflyttning och 
utflyttning. Hon menar att de också har haft en liknande situation som storstäderna beträffande 
kvinnorepresentation, integration i arbetslivet, familjestruktur och offentlig omsorg. Hennes 
förhoppning är också att utbildning och kunskap medför att könskontraktet kommer att bli mer 
jämställt (Forsberg 1997:60). Som jag ser det uppfyller Luleå många om inte alla kriterier för att 
ha ett mindre traditionellt könskontrakt eftersom kommunen har en central roll i det regionala 
nätverket och ett relativt väl diversifierat näringsliv. Luleå har också i jämförelse med Gällivare 
tidigare haft stor kvinnorepresentation kanske beroende på att kvinnorna i Luleå redan under 
andra hälften av 1970-talet tog en strid mot männen för att få en plats i partipolitiken (se 
Westerlund 1997:15). Dessutom har Luleå tidigare än Gällivare haft väl utbyggd barnomsorg. 

I inledningskapitlet utgår jag från att de kvinnliga (och manliga) politikerna i en bruksort som 
Gällivare och en universitetsort och residensstad som Luleå har skilda informella könskontrakt 
och därmed skilda villkor. Detta bekräftas i denna jämförelse mellan kommunerna. Se även 
sammanfattningen av indikatorer på rumsligt utformade könskontrakt i Gällivare respektive 
Luleå i Fig. 2:2.  



35

Figur 2:2 Sammanfattning av indikatorer på rumsligt utformade könskontrakt i Gällivare och Luleå  
(modell efter Forsberg, 1997, s 40 i SOU 1997:83) 

Det generella välfärdssystemet 

Strukturella   Aktörsinriktade 
Samhällsliv 

kultur  delaktighet i lokalpolitiken 
Mer patriarkal i Hög kvinnorepresentation i båda  

 Gällivare  kommunerna
region 
Gällivare – inland Luleå-kustland  
traditioner 
Gällivare starkare Luleå kvarvarande patriarkal 

 patriarkal tradition tradition 
____________________________________________

Arbetsliv 
Lokala segregering  deltidsarbete
köns- Kvinnor i högre Kvinnor arbetar deltid i högre 
kontrakt  grad anställda inom grad än män. 
 tjänstesektorn   

lönegap  utbildning 
Stort både i Gällivare Luleå har större andel 

 och Luleå  välutbildade. Männen i 
Gällivare har låg utbildning.

företagsstruktur yrkesval 
Luleå är mer likt riks- Gällivarekvinnorna arbetar framför 

 genomsnittet. I Gällivare allt inom hälso- och sjukvårdssektorn- 
 arbetar en stor andel  männen i Gällivare inom mineral- och 
 av befolkningen inom  tillverkningsindustri. Kvinnorna och männen 
 vården.   Luleå har en mer diversifierad arbetsmarknad.

________________________________  _    
Vardagsliv 

kommunikationer, familjebildning, 
Fungerande lokaltrafik Kvinnounderskott framför 
i båda kommunerna allt i Gällivare.
vård,  fertilitet, 
Föräldrar i Luleå: Nyttjar Lite lägre i Gällivare än i  

 offentlig barnomsorg Luleå 
 i högre grad än föräldrar i 
 Gällivare

omsorg  migration 
Bra äldreomsorg Stor utflyttning från Gällivare 
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Utgångspunkten i den fortsatta teoretiska och empiriska analysen är därför att de skilda rumsliga 
strukturerna i Gällivare respektive Luleå påverkar de kvinnliga politikernas i såväl institutioner 
som när de agerar som politiska aktörer. Slutsatsen att de båda kommunerna skiljer sig åt och att 
strukturer, i detta fall del lokala sammanhanget eller kontexten, spelar roll väcker frågan: Hur stor 
är betydelsen av denna skillnad? I den kommande analysen av institutionella förhållanden och 
aktörernas handlingsmönster kommer även likheter och skillnader mellan de två kommunerna att 
beaktas. 



37

III

Institutionella förhållanden – 
begränsning och främjande av kvinnors 

integration i politiken? 

Efter jämförelsen i del II av de tänkta könskontrakten i Gällivare och Luleå är min ambition 
att i del III rikta blicken mot institutionernas roll i reproduktionen och integreringen av 
kvinnorna i politiken. Enkelt kan man säga att institutioner handlar om samhällets spelregler 
(se North 1990:4; Ås 1982:59). Ett gemensamt drag för institutionella teorier är att de utgår 
från att institutionerna kan delas upp i formella och informella. Lagar, anvisningar och andra 
formellt beslutade regler för handlingar utgör de formella institutionerna. Traditioner, seder, 
normer och konventioner som inte är explicit formulerade utgör de informella institutionerna 
(Brorström & Siverbo, 2001:13). Detta innebär att resurser i fråga om pengar och personliga 
kontakter också tillhör de informella institutionerna. Institutioner som det behandlas inom 
ämnet statsvetenskap är i vissa fall organisationer, liksom i vardagligt språkbruk (Stern 
1999:78). I detta fall studeras också en fysisk uppdelning av institutioner när jag till exempel 
jämför kommunstyrelsen i Gällivare med kommunstyrelsen i Luleå.  

Huvudfrågan i del III är: Begränsar och främjar institutioner som styrelser och nämnder, 
provval, personval och partiorganisationer de kvinnliga politikernas integration i det politiska 
livet i Gällivare respektive Luleå? Birte Siim (1992:12) påstår att förändringar såväl i den 
politiska kulturen som i de politiska institutionerna är både en förutsättning för och en följd av 
kvinnors integration i politiken. Hon fastslår också att kvinnors ökande deltagande i de 
politiska institutionerna kan ses som en nödvändig förutsättning för en förändring av 
könsmaktrelationerna. Jag delar hennes synsätt att både det formella och det informella spelar 
roll. Detta innebär att institutioner kan bidra till att kvinnor integreras i politiken, dvs. de kan 
få och ta makt och inflytande.  
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I inledningen till detta arbete presenterade jag i samband med att jag utvecklade analys-
redskapet en empiriskt grundad indelning i tre typiska förlopp för enskilda kvinnors 
möjligheter att ta plats i kommunalpolitiken. Dessa är för det första, misslyckande – ett icke 
dynamiskt förlopp, för det andra, en utopisk framgångshistoria – ett icke dynamiskt förlopp 
och för det tredje, framgångar och misslyckanden – ett dynamiskt förlopp. 

Vissa forskare inom nordisk kvinnoforskning har enligt den första kategorin haft en pessimistisk 
syn beträffande kvinnors möjligheter att ta plats, dvs. ta och få makt, inom de politiska 
institutionerna. Utgångspunkten i detta sammanhang är att staten är patriarkal (Halsaa-
Albrektsen, 1977; Holter 1981, 1984; Hernes 1982; Hirdman 1990:111-114). Jag studerar 
misslyckandet utifrån de två skilda kontexter som jag har studerat i Gällivare och Luleå via 
framför allt via den konkretisering av härskarteknik som Berit Ås (1982) har synliggjort inom 
kvinnoforskningen. Som professor i socialpsykologi vid universitetet i Oslo och den första 
kvinnliga partiledaren för Sosialistisk Venstreparti har hon såväl i sitt arbete som lärare, 
forskare och politisk ledare intresserat sig för förtryckets väsen. Speciellt intresse har hon 
ägnat de metoder som enskilda män, mer eller mindre medvetet använder sig för att hindra 
kvinnor att ta plats. Ås har därefter både i skrifter och föredrag presenterat informella 
strukturer, fem härskartekniker, som hon nyttjar för att synliggöra när män utövar makt 
gentemot kvinnor. Dessa är osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, 
dubbelbestraffning samt påförande av skuld och skam. När sådana nyttjas kan detta medföra 
att kvinnor blir passiva, undergivna och förtryckta (Ås 1982:8). I samband med analysen av 
sådana misslyckanden kommer jag emellertid att i enlighet med den dynamiska maktanalysen 
försöka iaktta tecken på att sådana tecken på misslyckande också har sin motsats i 
framgångar, dvs. ett dynamiskt förlopp. 

Andra tolkningar som framfördes under 1980-talets lopp och in på 1990-talet kan hänföras till 
den andra eller tredje kategorin. Innebörden var att kvinnliga politiker trots vissa miss-
lyckanden har makt i de politiska institutionerna (Hernes 1987, 1988; Dahlerup 1988; Siim 
1988, 1990; Hirdman 1990:114-116; Skjeije 1992; Bergqvist 1994; Raaum 1995). Finns en 
sådan framgångshistoria i Gällivare eller Luleå? Finns det i sådana fall något tecken på att 
denna framgång har sin motsats i motgångar, dvs. ett dynamiskt förlopp?  

Vilka skillnader och likheter kan skönjas mellan de två kommunerna som jag har studerat 
under mandatperioden 1994-98. En tes är att det finns det ett samspel mellan de skilda lokala 
strukturer eller kontexter som påvisas i föregående kapitel, aktörerna och den makt som 
kvinnorna har både individuellt och som grupp i institutionerna i Gällivare och Luleå. Att jag 
jämför Luleå och Gällivare är därmed ett tecken på att jag tillmäter kontexten betydelse. 
Utifrån en utgångspunkt i levande politisk samtidshistoria på lokal nivå insprängs således i 
denna del en mer strikt analys av makt och motstånd.
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3. Kvinnorna i styrelsen och nämnden –
 formell och informell makt 

Har de kvinnliga aktörerna formella maktpositioner i respektive kommuns styrelser eller 
nämnder och/eller inom de politiska partierna? Spelar det formella roll? Eller är det den 
informella könsmaktordningen som är avgörande: har de kvinnliga aktörerna drabbats av 
härskarteknik i styrelser och nämnder?  

Formella maktpositioner – kvinnorna i Luleå har kommit längre
Vilka skillnader finns mellan kvinnorna beträffande formella maktpositioner i de två 
undersökningskommunerna. Inledningsvis redovisar jag i grova drag för likheter och skillnader 
beträffande kvinnornas formella plats i kommunalpolitiken. I min lic.uppsats visade jag att 
manliga politiker i Luleå och framför allt i Gällivare, trots den ökande andelen kvinnliga 
förtroendevalda, fortfarande innehade huvuddelen av de formella maktpositionerna i form av 
ordförandeposter i styrelser, nämnder respektive kommunala bolag. De intervjuade kvinnliga 
politikerna i inlandskommunen hade i huvudsak förtroendeuppdrag utifrån ett traditionellt 
mönster, dvs. i så kallade mjuka sektorer (Westerlund 1997:72). I Luleå var under mandat-
perioden 1994-98 de kvinnliga fullmäktigeledamöternas uppdrag relativt jämnt utspridda till 
både sociala, kulturella och tekniska sektorer samt kommunala bolag (ibid:71-72). Spelar 
denna formella maktstruktur någon roll för kvinnornas möjligheter? Eller är det den 
informella könsmaktordningen som är avgörande? 

Förändringar såväl i den politiska kulturen som i de politiska institutionerna är en förut-
sättning både för och en följd av kvinnors integration i politiken (se även Siim 1992:12). Som jag 
ser det innebär en sådan förändring i det politiska livet till kvinnornas fördel att kvinnor 
integreras i politiken. Detta innebär att det såväl är viktigt att studera likheter och skillnader i 
formell makt som att synliggöra de informella maktstrukturer som möter de kvinnliga politikerna. 
Vilka erfarenheter har de intervjuade kvinnorna av arbetet i styrelser och/eller nämnder? Tar 
kvinnorna i Luleå större plats i egenskap av att de har fler formella maktpositioner än Gällivare-
kvinnorna. Eller möter de större motstånd? Vilka härskarstrategier möter de valda kvinnorna i 
skilda politiska sammanhang? Finns det likheter respektive skillnader mellan kommunerna? 

Härskarteknik i styrelsen eller nämnden och en motmakt som gynnar 
kvinnorna?
I detta avsnitt avser jag att i enlighet med Ås (1982:36-58) försöka identifiera eventuellt 
nyttjande av härskarteknik i styrelsen eller nämnden gentemot de kvinnliga politikerna i 
Gällivare respektive Luleå. Vilka likheter och vilka skillnader finns mellan de två 
undersökningskommunerna i detta avseende? 

Osynliggörande  
"Osynliggörandet innebär att man av okunnighet, gammal vana eller ren illvilja 
väljer att behandla en enskild person eller en hel grupp av människor som om de 
inte vore där. … Den som aldrig blir sedd och bemött med verkligt intresse känner 
sig obetydlig och osäker och oförmögen till den sortens handlingar som kan skapa 
förändring. Osynliggörandet kan vara svårt att identifiera beroende på att det ofta 
sker utan ´ord´. Det är genom kroppsspråk, dvs. genom gester, eller bristen på 
gester, som det uttrycks." (Lundberg, 1992:6-7). 
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Ingen av de kvinnliga politikerna i Gällivare säger sig ha mött ett sådant agerande medan 
kvinnor i Luleå vittnar om en sådan härskarteknik. En Luleåkvinna som i övrigt är positiv till 
arbetet i kommunstyrelsen berättar följande: 

"Under mandatperioden 1994-98 diskuterades också i högre grad ´kvinnofrågor´ 
och kvinnliga frågeställningar … men vissa personer i styrelsen visade genom sitt 
kroppsspråk att det var ´onödiga´ frågor som diskuterades" (kvinnlig politiker i 
Luleå, nr 11, 3 okt 2000). 

Som jag tolkar denna informant menar hon att dessa personer utövade härskarteknik för att 
dämpa debatter rörande könspolitiska frågor. En annan tolkning skulle kunna vara att vissa 
personer i kommunstyrelsen anser att sådana frågor tog för mycket tid från ”viktigare frågor”. 

Vissa negativa erfarenheter rörande kommunstyrelsens verksamhet framkommer vid samtalet 
med en socialdemokratisk politiker. Hon hävdar att när hon som ”nykomling” skulle försöka 
förstå beslutsprocessen tog de mer erfarna politikerna mycket för givet. Dessutom tillägger 
hon att det inte är lätt att vara helt ny. Det borde därför finnas möjligheter till inskolning för 
alla nytillkomna nämndledamöter (dvs. oavsett kön; förf. kommentar). Slutligen påpekar hon 
liksom övriga informanter att det inte är så stor partipolitisk motsättning i kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens arbetsutskott. En kvinna från oppositionen har en likartad upplevelse: 

"Att vara yngre kvinna innebär också att man inte alltid var lyssnad på. Överlag har 
det dock varit bra stämning under arbetets gång. … Det beror på hur man är som 
person. … Kvinnor ska ta för sig mer. … Kvinnor är generellt för blygsamma" 
(kvinnlig politiker i Luleå, nr 3, 13 juni 2000). 

I det sist nämnda yttrandet framskymtar en viss kritik mot de kvinnliga ledamöterna. Att de är 
osynliggjorda beror enligt informanten på att ”de inte tar för sig” eller att de ”generellt är för 
blygsamma”. 

En kvinnlig politiker från det socialdemokratiska partiet hävdar att jämställdhetskommittén 
har varit trevligast att sitta i eftersom det har varit en öppen diskussion där. Nackdelen har dock 
varit enligt henne att kommittén inte har haft något inflytande (dvs. ledamöter i kommittén har 
varit osynliggjorda; förf. tolkning). En liknande upplevelse av att jämställdhetsarbete osynliggörs 
framläggs av en kvinna från oppositionen:

"Jämställdhetskommittén är en informell församling. Den är inte så politiskt styrd. 
Det finns stora möjligheter att lyfta fram frågor. Detta innebär att den sällan kan 
driva fram frågor till beslut. Jag upplever att detta är frustrerande" (kvinnlig 
politiker i Luleå, nr 2, 23 maj 2000).  

Från oppositionen berättar en kvinna att hennes parti inte hade så många platser i nämnder 
vilket innebar att hon har suttit som ensam representant i kulturnämnden för partiet. Det var 
inte helt lätt enligt henne men ändå fungerade det ganska bra. Hon tillägger dock att det var en 
ganska trevlig stämning i nämnden. En negativ upplevelse enligt henne var emellertid att 
beslut i nämnden inte var könsneutrala: 

"Det fanns en könsvis uppdelning av intresseområden i nämnden. … Kulturlivet i 
Luleå är inriktat för män" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 18, 13 november 2000). 

Förlöjligande
"Förlöjligandet är en effektiv härskarteknik. Den som utnyttjar tekniken får 
skrattarna på sin sida … skapar i sin osäkerhet som gör den enskilda kvinnan flat 
och passiv" (Lundberg 1992:8).

Denna teknik har inte enligt de kvinnliga politikernas utsagor drabbat någon kvinna vare sig i 
Gällivare eller i Luleå.  
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Undanhållande av information 

"Undanhållande av information innebär att man ser till så att en annan människa 
hålls okunnig om vissa saker. Därigenom hindrar man denna människa från att 
handla så som hon skulle ha handlat om hon hade vetat bättre" (Lundberg, 
1982:10). 

Även när det gäller denna härskarteknik uppger endast Luleåkvinnor att de har drabbats. En 
kvinna från oppositionen hävdar att allt var uppgjort i kommunstyrelsen, dvs. gruppledarna 
hade gjort upp med kommunalrådet.

"Det gäller att gå på ryggmärgsprincipen. … Ibland uppstod diskussion. … Det 
som tog mest tid var utskänkningstillstånd" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 23, 22 
januari 2001). 

I samband med beslut om nedskärningar deklarerar samma kvinna, till skillnad från flera av 
de kvinnliga politikerna, att Luleå kommun gjorde rätt när man enligt henne ”hade ett mer 
långsiktigt perspektiv”. Hon påstår att det tidigare fanns ”mycket luft” inom verksamheten. Vidare 
tillägger hon att besparningarna var mest kännbara inom sociala sektorn och åldringsvården. 
När ungdomsgarantin infördes uppger respondenten att hon var emot denna eftersom den 
enligt henne innebar att ungdomar skulle utföra vuxnas arbete men till ”svältlön”.  

Eftersom kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens verksamhet anför en 
socialdemokratisk ledamot att det är svårt att som fritidspolitiker sätta sig in i allt. Enligt henne 
gäller detta även de kommunalägda bolagens verksamhet eftersom det är mindre insyn där. 

En socialdemokratisk kvinna berättar att hon var positiv till att inneha uppdraget som vice 
ordförande i en styrelse. Hon påstår emellertid att förslag som hon lade i beredningen innan 
mötena i styrelsen ”försvann”. Enligt henne lades aldrig förslag från andra än ordförande och 
oppositionspartierna fram på styrelsemöten: Den ende som talade i samband med dessa var den 
dåvarande manlige styrelseordföranden från hennes eget parti. Samma kvinna påstår dessutom att 
manliga tjänstemän styrde hela förvaltningen. En annan incident som enligt henne inträffade 
var att en manlig partikamrat frångick den gängse arbetsordningen när den ordinarie 
ordförande i styrelsen var frånvarande under ett au-möte och hon skulle gå in som ordförande 
för första gången. Förslaget som det handlade om skulle normalt inte ha varit något problem 
eftersom hennes partigrupp i styrelsen tidigare deltog när beslutet om inriktning togs och alla 
inom gruppen var eniga om respektive förslag. Den manlige partikamraten som lade fram ett 
alternativt förslag utan att ha förvarnat respondenten hade varit med när beslutet om 
inriktning togs. Följden blev att den kvinnliga vice ordföranden tvingades yrka på att förslaget 
skulle bordläggas, vilket också skedde. Den upplevelse som denna kvinna vittnar om, dvs. att 
män i en dåvarande styrelse undanhöll information, delas av en kvinnlig oppositionspolitiker. 
Den sistnämnda kvinnliga politikern lämnade sitt styrelseuppdrag i förtid i samband med att 
styrelsens ansvarsfrihet ifrågasattes av revisorerna: 

"Jag tyckte kritiken var så pass allvarlig att arbetsmöjligheterna för styrelsen ´att 
styra´ blev omöjliga så länge ordföranden, som jag tyckte hade störst ansvar för 
situationen, var kvar. ´Droppen´ som fick mig att avsäga mig uppdraget innan Kf 
tagit ställning, var att (s) föreslog att man skulle skjuta på beslutet om ansvarsfrihet 
i 6 mån. Det gick ju inte sedan, men jag tyckte det visade på en nonchalans både 
mot styrelsen och revisorerna" (enkätsvar från kvinnlig politiker i Luleå, nr 25, 13 
februari 2001) 

Denna kvinna hävdar att möten i styrelsen i allmänhet styrdes hårt av dåvarande manlige 
ordföranden som ofta verkade mest angelägen om att det skulle gå snabbt. Hon tycker vidare 
att det var svårt att få igång ny diskussion och att få tillräckligt underlag för beslut:
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"… att ordförande så småningom avgick … det hade varit mycket bättre för honom 
själv och för … (=verksamheten: förf. kommentar) om det skett tidigare. Men jag 
har lärt mig mycket om ... . Ett problem var: hur väcka andra frågor än de som 
redan står på dagordningen. Vid ett tillfälle samlade jag oppositionen i protest mot 
att ett möte skulle ställas in, trots att många heta frågor fanns. … Så då blev det ett 
informations- och diskussionsmöte utan beslutsfattande" (enkätsvar från kvinnlig 
politiker i Luleå, nr 25, 13 februari 2001). 

Mellan åren 1994-98 var en annan kvinnlig politiker från oppositionen ensam representant för 
partiet i den ovan nämnda styrelsen och var dessutom ledamot i arbetsutskottet. Hon 
deklarerar att man måste vara ordentligt påläst och att uppdraget innebär ett stort ansvar. 
Emellertid är också hon kritisk till att det ibland fanns ärenden på bordet som inte var beredda 
i arbetsutskottet. Sådana ärenden tenderade att bli fler och fler. Den politiska minoriteten 
försökte bekämpa detta genom att yrka på återremiss.

En kvinna från oppositionen deklarerar att något som är till hinder för många nyvalda i det 
politiska livet (och även för vissa omvalda) är att alla inte behärskar sammanträdesteknik: 
Vad är skillnaden mellan återremiss och bordläggning? Det är också viktigt att säga ”jag 
yrkar” i stället för ”jag tycker” om man vill se till att något protokollförs. Denna kvinna påstår 
att det formella kanske är ett större hinder för kvinnor. Ordförandeskapet i en annan nämnd än 
ovanstående har fungerat bra enligt denna kvinna. Hon påstår emellertid att ordförande i vissa 
andra nämnder har nyttjat sammanträdesteknik gentemot oerfarna ledamöter. Informanten 
uppger att hennes professionella utbildning inom nämndens verksamhetsområde har lett till 
att hon har mött respekt i nämnden. Samtidigt påpekar hon att hon vill bibehålla 
lekmannastyrelse i våra nämnder.  

En socialdemokratisk kvinna hävdar att en nämnd är tjänstemannastyrd. Det hade enligt hennes 
mening varit roligare att diskutera verksamheten. Hon upphörde därför att gå på nämndens 
möten.

”Dubbelstraffning … eller ´Damn if you do and damn if you don't´” 

"Det gör detsamma vad Du gör, det blir lika illa ändå! (Ås 1982:49)." 

Denna teknik handlar om att en människa fördöms och kritiseras oavsett hur hon beter sig. 
Nyttjandet kan till exempel innebära att en kvinnlig politiker beskylls för enögdhet när hon 
driver kvinnofrågor och för att vara en svikare när hon inte gör det. De intervjusvar som har 
getts av de kvinnliga politikerna i både Gällivare och Luleå visar att kvinnor i båda 
kommunerna påstår att de har drabbats av ”dubbelbestraffning”.
Mandatperioden 1994-98 startade i Gällivare med en intern socialdemokratisk strid. När 
valberedningen inom socialdemokraterna i Gällivare efter valet 1994 kom med förslaget att i 
stället för det dåvarande kvinnliga kommunalrådet nominera en ung man utan genomförd 
grundskola och kortvarig yrkeserfarenhet till denna maktposition väckte det förvåning och 
bestörtning på många håll i kommunen. Argument som användes mot den äldre kvinnan var 
att hon var kompetent men för gammal. Den unge mannen blev också efter en lång och bitter 
strid inom partiet utsedd till kommunalråd från den 1 januari 1995 fram till och med den 31 
december 1998 (se Westerlund 1997:74-76). Av familjeskäl avgick denne man från kommunalråds-
posten i februari 1997, dvs. under pågående mandatperiod.1 Efter en ny intern s-kamp utsågs 
därefter en ny kvinna till kommunalråd i Gällivare (NK 1 sept. 1998, sid. 15). 
                                                          
1 Han arbetar i dag som chef för Folkets hus i Sundsvall (Norrbottenskuriren 13 september 2000, sid. 5; NSD 9 
september 1997, sid. 6 ). 
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I en nämnd har det enligt en kvinnlig politiker i Gällivare varit bra stämning och det fanns 
respekt för varandras uppfattningar. Ledamöter i nämnden höll ihop i samband med budget-
arbetet. En kvinna från den politiska oppositionen i inlandskommunen deklarerar att det har 
varit intressant men det är ”slitigt” när man arbetar inom nämndens verksamhetsområde 
eftersom det under mandatperioden 1994-98 var stora nedskärningar. Denna kvinnliga 
politiker berättar att hon hade svårt att för sina väljare försvara en del beslut som togs i 
nämnden. Förutom informanten satt två män från hennes parti i nämnden. Hon påstår att det 
fanns ett motstånd från männens sida när de kvinnliga politikerna ville värna om de områden 
som faller inom nämndens kompetens. Dessutom hävdar hon att de manliga partikamraterna 
inte satte sig in i besluten. Analogt med detta ger hon en bild av att de kvinnliga nämnd-
ledamöterna var mer grundliga innan beslut fattades: 

"Man måste hävda sig mer som kvinna … män tog lättare på besparingarna" 
(kvinnlig politiker i Gällivare, nr 13, 27 mars 2001). 

När en socialdemokratisk kvinna i Luleå meddelade ordföranden i en styrelse att hon skulle 
lämna sina politiska uppdrag och uppdraget som vice ordförande (för en längre tids 
utlandsvistelse) uppger hon att hon fick kommentaren: 

"Jag trodde aldrig att du skulle stanna!" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 4, 31 aug., 2000).

Dessutom tillägger hon att andra inom partiet sade:

"Se hur det gick! Eller: Stackars dig att du fick så mycket ansvar!" (kvinnlig 
politiker i Luleå nr 4, 31 aug., 2000). 

Påförande av skuld och skam 

"Genom det vardagliga osynliggörandet känner sig kvinnan liten och obetydlig, 
genom det vanemässiga förlöjligandet känner hon sig fånig och genom det 
systematiska undanhållandet av information känner hon sig osäker och dum. 
Härifrån hämtas näringen till de allvarliga men egentligen obefogade skam-
känslorna och till den, likaledes omotiverade benägenheten att ta på sig skulden för 
all världens elände" (Lundberg 1992, 14). 

I Kommunaktuellt nr 36, 21 november 1996 intervjuar journalisten Magnus Wrede en kvinna 
från det socialdemokratiska partiet i Luleå som i förtid lämnade kommunalpolitiken under 
hösten 1996 om hur hon upplevde sitt uppdrag i en nämnd: 

"En tjänsteman på fastighetskontoret visade hyreskostnader i kommunens fastig-
heter med en mängd siffror, tabeller och figurer på overhead. … Men hon saknade 
en bra helhetsbild och ställde en fråga om grunden för jämförelserna." 
(Kommunaktuellt, nr 36, 21 november, sid. 10-11)

Enligt artikeln tillrättavisade en manlig partikamrat henne med orden: 
"Sitter du i tekniska nämnden ska du banne mig vara lojal och inte ifrågasätta 
föredragningarna!" (Kommunaktuellt, nr 36, 21 november 1996, sid 10-11)

Kvinnan påpekar i intervjun att hon inte anser att hon i egenskap av att vara invandrare har 
behandlats negativt i det politiska livet. Hon arbetar i det civila som gymnasielärare i kemi 
och biologi vilket ger en fingervisning om att hon hade gedigen formell kompetens för sitt 
uppdrag i nämnden (tekniska nämnden; förf. kommentar). 
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I motsats till härskarteknik –
en framgångshistoria berättad av vissa Gällivare- och Luleåkvinnor 

I kommunstyrelsen i Gällivare 
De kvinnliga förtroendevalda i Gällivare är enligt intervjuerna mycket nöjda med arbetet i den 
styrelse eller nämnd de har tillhört. Det finns i huvudsak en samsyn om att arbetet i kommun-
styrelsen hade fungerat väl under hela mandatperioden. En kvinna från oppositionen berättar 
till exempel om möten i kommunstyrelsen efter den uppslitande striden om kommunalråds-
posten inom det socialdemokratiska partiet.

"Under … (=det unge manlige kommunalrådets; förf. anm.) styre hade social-
demokraterna egen majoritet. Som en följd av detta var det snabba möten. Det 
efterföljande kvinnliga kommunalrådet … är väldigt mänsklig och lyssnar på alla" 
(kvinnlig politiker i Gällivare, nr 12, 27 mars 2001). 

Informanten deklarerar att det har varit en fördel att ha det efterföljande kommunalrådet som 
ordförande. Hon påstår dessutom att den kvinnliga ledaren kan hantera en konflikt om hon 
blir tvungen. Detta kan enligt min mening tolkas som att hon är reaktiv i sitt agerande, dvs. 
det kvinnliga kommunalrådet är inte den som aktivt driver något. 

Två socialdemokratiska kvinnor som har varit ledamöter i styrelsen har framfört ett likartat 
synsätt, dvs. att styrelsen arbetade bra tillsammans under mandatperioden 1994-98. En av 
dessa tillägger också att det var en bra grupp och att hon som nyvald vågade ställa frågor. 
Samma kvinna deklarerar vidare att styrelsen fungerade lika bra såväl under det manliga 
kommunalrådet som tillträdde 1994 som under det efterföljande kvinnliga kommunalrådet. 
Hon efterträdde honom när han av familjeskäl avgick i förtid år 1996. Som ersättare var en 
tredje socialdemokratisk kvinna närvarande var fjärde gång. Hon hävdar likaså att styrelsen 
fungerade bra. Vidare framför hon en avvikande uppfattning när hon påstår att det manliga 
kommunalrådet var en starkare ledare än hans kvinnliga efterträdare. Hon tillägger att det 
”inte handlar om kön utan om ledaregenskaper”.  

I andra styrelser och nämnder i Gällivare 
En kvinna från det socialdemokratiska partiet i Gällivare berättar om arbetet i socialnämnden: 

"Nämndarbetet gick bra! … Trots att det var olika partier var det bra." (kvinnlig 
politiker i Gällivare, nr 10, 15 mars 2001). 

Från oppositionen uttrycker en kvinnlig politiker liknande tankar: 

"Det har alltid varit öppna diskussioner i nämnden" (kvinnlig politiker i Gällivare, 
nr 14, 28 mars 2001). 

Hon berättar att den fungerar som ett ”socialnämndsparti”. Vidare påstår hon att ledamöterna i 
nämnden har liknande människosyn. Dessutom påstår hon att hon inte har sett någon skillnad 
mellan könen. Informanten tillägger emellertid att majoriteten i nämnden har varit kvinnor. 
Eftersom informantens parti var i opposition under denna tidsperiod menar hon att hon kunde 
säga nej och reservera sig.

En socialdemokratisk kvinna i Gällivare vittnar slutligen om att arbetet i kultur- och fritids-
nämnden fungerade bra. Hon tillägger att det var en fördel att hon inte var anställd inom 
nämndens verksamhetsområde.
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Kommunstyrelsen i Luleå 
I Luleå är också huvuddelen av de tillfrågade kvinnliga politikerna trots det redovisade 
inslaget av upplevd härskarteknik positiva i sina omdömen om förtroendeuppdraget i kommun-
styrelsen: En s-kvinna deklarerar att styrelsen fungerade mycket bra under ledning av det 
dåvarande förste kommunalrådet. Hon tillägger att denna man ansträngde sig för att alla 
skulle vara välinformerade och att gruppledarna skulle vara med. En annan kvinna från 
samma parti framför emellertid att vissa i styrelsen utövade härskarteknik när kvinnopolitiska 
frågeställningar diskuterades. I övrigt är hon också till övervägande del positiv i sina 
omdömen om styrelsearbetet. Anledningen är enligt henne bland annat att det fanns fler 
kvinnliga gruppledare under mandatperioden 1994-98 än tidigare. En tredje kvinna från det 
socialdemokratiska partiet hävdar likaså att det har haft stor betydelse för arbetet i 
kommunstyrelsen att flera partier har kvinnliga ordförande både beträffande debattklimat, 
kvinnoperspektiv och respekt för kvinnopolitiska frågor.

Från den politiska oppositionen ger en kvinna också en förklaring till att det finns fler kvinnor 
i kommunstyrelsen: det är många kvinnliga gruppledare. Hon påstår att förnyelsen av 
ledamöter efter 1994 års val har medfört att det är en annan samtalston i kommunstyrelsen på 
grund av att debattklimatet har förändrats och att tonläget är annorlunda. En annan kvinnlig 
politiker från oppositionen har och är vid intervjutillfället ledamot i kommunstyrelsen samt 
insynsledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. Hon deklarerar att detta är så långt man kan 
komma som representant för ett oppositionsparti. Fram till 1998 var också informanten 
ledamot i en bolagsstyrelse. Efter 1998 är hon inte styrelseledamot i något bolag eftersom hon 
menar att principiellt bör ej någon ha tillsyn över sig själv, dvs. som ledamot av kommun-
styrelsen som utövar tillsyn över de kommunala bolagen bör man enligt henne inte vara 
ledamot i ett kommunalt bolag.  

I andra styrelser och nämnder i Luleå 
Det var stor skillnad mellan att vara ledamot i hamnstyrelsen respektive skolstyrelsen enligt 
en socialdemokratisk kvinna. Den största skillnaden handlade om pengar, t ex att 
hamnstyrelsen var en ”rik” styrelse medan skolstyrelsen arbetade under trycket av höga krav 
på besparingar. Den dåvarande ordföranden arbetade därför enligt henne i motvind och med 
starka opinioner mot alla besparingskrav som styrelsen arbetade under. En annan 
socialdemokratisk kvinna hävdar att lågkonjunkturen har satt sina spår. Detta påverkade 
skolstyrelsens verksamhet. Ibland undrar denna respondent om det bara handlar om pengar? 
Hon menar att ”proffsen bör få säga sitt”, dvs. ”skolfolket”. 

En kvinna från oppositionen som har varit ledamot i miljönämnden berättar i positiva ordalag:

"Miljönämnden har fungerat väl. Det har också varit en ´bra´ rapportering från 
tjänstemännen. Den politiska styrningen har också fungerat mycket bra. Det har 
också varit högt i tak i nämnden" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 2, 23 maj 2000) 

Från det socialdemokratiska partiet vittnar en kvinnlig politiker likaså om att arbetet i 
miljönämnden var mycket positivt. Anledningen är enligt henne att hon upplevde detta som 
mer konkret i och med att ledamöterna är delaktiga i beredningen av frågorna. Dessutom 
påstår hon att samtalstonen var konstruktiv över partigränserna. Tjänstemännen var också 
mycket dugliga och lyhörda enligt henne. Allt detta sammantaget innebar att hon tidvis 
övervägde att kvarstå som ledamot av miljönämnden. 

Nämnd- eller styrelseuppdrag är mer verklighetsförankrade enligt en annan socialdemokratisk 
kvinna. Hon tillägger att en ledamot ofta får ta beslut som innebär att man måste lita på andra 
partikamrater. Dessutom påpekar hon att det var ett mycket bra arbetsklimat i fritidsnämnden 
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och att ordföranden fungerade bra. En tredje kvinna från det socialdemokratiska partiet med 
uppdrag i en nämnd uppger också att det har varit bra stämning i både styrelser och nämnder. 
Hon deklarerar dock att kommunfullmäktigemöten är ganska ”trista”. Det fanns också enligt 
henne en viss otålighet i fullmäktigegruppen. Det är bättre samtalston i styrelser och nämnder 
än i kommunfullmäktige enligt en fjärde socialdemokratisk kvinna. Hon påstår att … (en nämnd: 
förf. kommentar) är gemytligare, alla är mer intresserade och engagerade och det finns också 
mindre politiska motsättningar i en facknämnd. Beträffande ett uppdrag i invandrarrådet 
deklarerar en fjärde socialdemokratisk kvinna att det är viktigt att arbeta med invandrare: 

"Man lär känna många nya människor och kulturer. … Man får väldigt mycket 
vänner" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 22, 15 maj 2001). 

I invandrarrådet arbetade man på ett annat sätt påstår likaså en kvinnlig politiker från 
oppositionen. Anledningen är som hon framlägger det att det inte ges några kommunala 
medel till dess verksamhet utan statsbidrag bekostar denna. Hon deklarerar att invandrare 
hamnar i bidragsfällan eftersom det tar för lång tid innan asylsökande får uppehållstillstånd. 
Denna kvinna uppger att hon under mandatperioden 1994-98 medverkade till att svensk-
undervisningen för invandrare blev mer individuellt anpassad. 

En kvinna från oppositionen hävdar att hon inte finner några tecken på härskarteknik i 
jämställdhetskommittén. Hon tillägger emellertid att det är bristande jämställdhet inom hennes 
parti och tror att hon genom sitt deltagande i kommittén markerade att det är viktiga frågor. 
Denna kvinna påstår även att hon strävade efter att arbeta mer övergripande och motverka det 
hon kallar ”snackande”, att hon ville inrätta en tjänst som jämställdhetshandläggare och att 
hon önskade studera hur jämställdhetsplaner följs upp exempelvis beträffande löner och 
deltidsanställningar. Hon uttrycker dock en tro på att många deltidsanställda inte vill arbeta 
heltid, kanske beroende på att de är gamla och/eller slitna. 

I styrelsen och nämnden finns ett dynamiskt förlopp med både kvinnlig 
makt och manlig motmakt – en summering

Huvudfrågorna när jag i detta avsnitt har studerat de kvinnliga villkor i styrelser och nämnder 
är: Begränsar och främjar institutioner som styrelser och nämnder de kvinnliga politikernas 
integration i det politiska livet i Gällivare respektive Luleå? Vilken roll spelar det formella 
respektive det informella? En sammanfattning och analys av svaren på dessa frågeställningar 
framkommer nedan. 

Kvinnlig makt 
I Luleå fanns det i jämförelse med Gällivare en större andel kvinnliga politiker som innehar 
formella maktpositioner. De kvinnliga fullmäktigeledamöterna i Luleå har också haft styrelse- 
eller nämnduppdrag inom fler områden än Gällivarekvinnorna. I båda kommunerna är kvinnorna 
i huvudsak nöjda med förtroendeuppdraget i styrelsen eller nämnden. Såväl i Luleå som i 
Gällivare berättar de att det är små motsättningar i kommunstyrelsen. Flera i kustkommunen 
uttrycker att diskussionerna har förändrats i kommunstyrelsen på grund av att det efter valet 
1994 finns fler kvinnliga ledamöter. Det är inte heller så stor partipolitisk motsättning i 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott enligt deras utsago. Det förekom 
uppfriskande diskussioner och ett tillåtande klimat enligt en informant. Är det sistnämnda 
tecken på kvinnlig makt och inflytande? Sammanlagt kan dock dessa positiva yttranden tolkas 
som att kvinnliga politiker i båda kommunerna har integrerats i kommunalpolitiken. 
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I socialnämnden i Gällivare dominerar kvinnliga politiker vilket innebär att de har nått en 
”kritisk massa”. De har mer än väl uppnått den mängd som enligt Drude Dahlerup behövs för att 
kvinnor skall kunna utföra ”kritiska handlingar” (Dahlerup 1988:279). De uttrycker dessutom 
att de hade en ”liknande människosyn” (jfr Dahlerup 1988). Troligen har dessa kvinnor i hög 
grad kunnat känna sig som och agera som en grupp och i viss mån utfört kritiska handlingar. 
Det finns emellertid en frustration hos Gällivarekvinnorna över de besparingar som har skett i 
barn- och utbildningsnämnden. Kan de ha varit en gisslan i sådana sammanhang? Eller kan dessa 
kvinnors kontrollerande närvaro ha inneburit att besparingarna har varit mindre kännbara än 
om kvinnliga politiker inte hade funnits i denna nämnd (jfr Jónasdóttir 1985, 1991)? 

Några nämnder får också positiva omdömen av kvinnliga politiker i Luleå. En deklarerar att 
det är ”högt i tak” i en nämnd och en annan påstår att det finns mindre politiska motsättningar 
i en facknämnd.

Manlig motmakt 
Motståndet har yttrat sig i fyra av de fem härskartekniker som Ås (1982:36-58) vittnar om och 
det är framför allt Luleåkvinnorna som uppfattar sig utsatta för motstånd från männen: 

”Allt var uppgjort” påstår en kvinna i kommunstyrelsen i Luleå. Vissa män i samma styrelse 
visade också via sitt kroppsspråk prov på härskarteknik. Detta framskymtade när ”kvinnofrågor”
diskuterades i styrelsen. Flera kvinnliga politiker i Luleå har uppskattat jämställdhets-
kommittén som ett forum. Emellertid fastslår de att den inte har något inflytande! Detta osynlig-
görande av kommitténs arbete kan uppfattas som en härskarteknik gentemot kvinnors krav. 
Kulturnämnden uppges också ha en trevlig stämning men en kvinnlig informant har följande åsikt: 

"… Kulturlivet i Luleå är inriktat för män" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 18, 13 nov. 2000). 

Osynliggörandet visar upp ett ”dubbelt” könsmönster när det inte bara drabbar enskilda 
politiker utan även politikområden som jämställdhetsfrågor och kultur, dvs ”mjuka frågor” 
som kvinnor både som väljare och valda ofta prioriterar (jfr Oskarson & Wängnerud, 1995: 
62-75 och 112-125).

Förlöjligandet som härskarteknik drabbade inte någon av kvinnorna enligt deras egen utsago. 
Min tolkning är att förlöjligande som teknik är tydligare än andra härskartekniker vilket medför 
att kvinnliga politiker och män som vill ge stöd till kvinnor omedelbart reagerar och kräver att 
ofoget genast upphör om det hos vissa män finns tendenser till ett sådant uppträdande 
gentemot kvinnor. 

Inom en nämnd sker arbetet med beredningar oftast av tjänstemän men det har utvecklats olika 
former av beredningar av förtroendevalda, till exempel via särskilda arbetsutskott. Berednings-
tvånget har alltid ansetts mycket viktigt inte bara i den nya utan även i den gamla kommunal-
lagen (Gustafsson, 1996: 182-183). Kritik riktades mot den dåvarande manlige ordföranden i en 
styrelse i Luleå beträffande beredningen av ärenden. Så småningom lämnade en kvinnlig politiker 
från oppositionen sitt uppdrag i förtid på grund av turbulensen runt detta förfarande. Både 
denna kvinna och en från det socialdemokratiska partiet påstår att den manlige ordföranden 
styrde alla möten med järnhand. Förutom att ärenden togs upp utan att vara beredda i 
arbetsutskottet var enligt kritikerna dessutom hela verksamheten mycket tjänstemannastyrd. 
Det dåliga arbetsklimatet i nämnden medförde också enligt den kvinnliga vice ordföranden att hon 
drabbades av en ”kupp” när den ordinarie ordföranden var frånvarande. När hon avsade sig uppdraget 
på grund av en långvarig utlandsresa ifrågasatte också vissa partikamrater hennes kompetens. 
Denna kvinna drabbades såväl av härskarteknik nummer tre; ”undanhållande av information”,
härskarteknik nummer fyra; ”dubbelbestraffning” som den femte; ”påförande av skuld och skam”.
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En kvinnlig politiker i en nämnd i Luleå upphörde att delta i nämndens sammanträden med 
motiveringen att de frågor som behandlades i nämnden är ointressanta och berör inte hennes 
vardag. Borde inte denna kvinna i sådana fall ha sagt upp sitt politiska mandat så att en 
suppleant hade kunnat bli ledamot i hennes ställe? Har partiet lämnat någon information till 
de nyvalda företrädarna om sådana företeelser. Att inte göra det kan kanske också ses som en 
form av osynliggörande.  

En av de kvinnliga fullmäktigeledamöterna i Luleå framför att det behövs mer inskolning för 
nyvalda ledamöter (dvs. även manliga sådana). En annan påtalar att det är viktigt med 
inskolning i sammanträdesteknik eftersom hon menar att ordförande i vissa styrelser och 
nämnder har utnyttjat sådana brister gentemot oerfarna styrelseledamöter. Varför har inte 
detta skett om det är så att det har funnits sådana brister hos vissa av de nyvalda ledamöterna? 
Borde inte det socialdemokratiska partiet som efter valet 1994 har haft flest nyvalda 
ledamöter ha haft detta i åtanke i stället för att diskutera i termer att nyvalda (i detta fall 
kvinnor) saknar kompetens och därmed är avvikande från männen (jfr Eduards, 1993, 
2002:30). Det kan också diskuteras om diskussionen om eventuella personliga brister är ett 
tecken på ett icke tillåtande klimat för nytillkomna ledamöter.  

Partierna är basen i den kommunala demokratin (jfr Gidlund, 1999; Holmberg, 2002). De är 
också manliga strukturer. Om kvinnliga politiker vill att beslut skall ske i en kvinnovänlig 
riktning måste de sålunda driva detta via sitt parti i första hand. Därefter kan denna fråga tas 
upp i den styrelse eller nämnd som hon tillhör. En kvinna i barn- och utbildningsnämnden i 
Gällivare känner sig dock frustrerad eftersom hon hade svårt att för sina väljare försvara en 
del beslut om nedskärningar som togs i nämnden. Dessutom menar hon att de kvinnliga 
politikerna mötte motstånd när de ville värna om de mjuka områden som faller inom 
nämndens kompetens. Denna kvinna kan utifrån hennes utsagor om dubbelbestraffning ses 
som en politiker som i första hand skulle vilja agera utifrån kvinnors eller sina väljares 
preferenser. Som jag betraktar henne företräder hon i enlighet med Hernes (1987:23) ett 
synsätt som handlar om att kvinnor och män i vissa frågor har skilda politiska preferenser.

En välutbildad kvinna i Luleå med invandrarbakgrund påstår att hon tillrättavisades av en 
manlig partikamrat på grund av att hon ställde frågor till en (manlig) tjänsteman. Kan denna 
handling tolkas som att hennes partikamrat ville påföra henne skuld och skam. Trots att hon 
själv inte anser att hennes bakgrund som invandrare och kvinna har haft betydelse i samband 
med detta skeende, kan frågan ändå ställas om det inte hade en viss betydelse. Den femte 
härskartekniken handlar om att den som utövar den anser att kvinnan är underlägsen i 
samhället. En annan och kanske komplementär tolkning är den som Kommunaktuellt, via en 
intervju med statsvetaren Ingrid Pincus, ger. Hon uttrycker enligt tidningen åsikten att det är 
speciellt svårt att vara nyvald kvinna i en teknisk nämnd. Anledningen till denna förmodade 
svårighet påstås vara att kvinnliga och manliga perspektiv framträder speciellt tydligt i denna 
nämnd. Pincus uppger vidare att en kvinna i nämnden i Luleå ställde en fråga i syfte att få 
kunskap. En manlig partikamrat tolkade detta som ett ifrågasättande som inte var tillåtet (se 
Kommunaktuellt nr 37, 1996, sid. 8). 

Kommunernas verksamheter har från mitten av 1970-talet, dvs. efter kommunsamman-
slagningarna, blivit alltmer styrda av tjänstemännen. I stället för den tidigare ganska starka 
politiska styrningen av kommunen finner en förtroendevald ofta att olika modeller inspirerade 
av marknaden tränger in på flera kommunala verksamhetsområden (Lundqvist & Pierre 1995: 
99-101). Trots denna förstärkning av tjänstemannarollen är det enligt min mening viktigt ur 
demokratisynpunkt att en förtroendevald i en nämnd kan och bör ifrågasätta en ofullständig 
föredragning av en tjänsteman.  
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Kvinnorna i Luleå berättar om kvinnlig makt parallellt med manligt motstånd i 
styrelser och nämnder, dvs. ett dynamiskt förlopp, medan Gällivarekvinnorna mestadels 
vittnar om upplevd framgång  

Varför verkar det som om de kvinnliga politikerna i Gällivare har mött fler kvinnovänliga 
förhållanden i styrelser och nämnder än vad vissa Luleåkvinnorna har påtalat? Detta har 
dessutom skett i ett Luleå där kvinnliga aktörer i högre grad än Gällivare har haft formella 
maktpositioner. Kan det handla om att de kvinnliga politikerna var ett större hot mot den 
manliga dominansen i Luleå än i Gällivare (se Westerlund 1997:90; Hirdman 1990: 94-96)? 
Kan det också vara en följd av att den mer traditionellt patriarkala kontext som finns i 
Gällivare innebär att männen i högre tillåts att inneha maktpositionerna? Eller är Gällivare-
kvinnorna mer omedvetna om den manliga makten? Alternativt kan Gällivarekvinnornas 
upplevda framgång vara en fas i ett dynamiskt förlopp hos varje enskild kvinna, grupper av 
kvinnor och kontexten i Gällivare?
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4.  Provval och nomineringar inför och i samband med 1998 års val 
– en möjlighet för kvinnorna?

I min lic.uppsats (Westerlund 1997) har jag beskrivit och analyserat valrörelsen 1994 och 
indirekta val efter valet. Har det i de studerade kommunerna förekommit provval, och/eller 
nomineringsstrider inför 1998 års val? Har personval utnyttjats i samband med valet? Har 
institutioner som provval och nomineringar inom olika partier i Gällivare respektive Luleå lett 
till konflikter där könet har haft betydelse? Har härskarteknik nyttjats? Har möjligheten till 
personval påverkat förhållandena mellan könen? Vilka likheter och skillnader kan skönjas 
mellan de två kommunerna i detta avseende? 

Det socialdemokratiska partiet var det styrande partiet i båda undersökningskommunerna 
under mandatperioden 1994-98 vilket innebär att majoriteten av de kvinnliga fullmäktige-
ledamöterna tillhörde detta parti. För förståelsen av partiets handlande i samband med provval 
och nomineringar beskriver jag därför inledningsvis dess lokala grundorganisation enligt 
partistadgarna (Socialdemokraterna, 1997). Har dessa regler hindrat eller gynnat de kvinnliga, 
socialdemokratiska informanterna i samband med valrörelsen 1998? 

"Arbetarkommunen är partiets lokala huvudorganisation och ska omfatta samtliga 
inom en primärkommun befintliga socialdemokratiska föreningar och klubbar" 
(Socialdemokraterna 1997: 31). 

Om en enskild partimedlem inte önskar vara medlem i någon av de befintliga social-
demokratiska föreningarna eller klubbarna upprättar arbetarkommunen en fri kvot där denna 
persons partimedlemskap placeras. Denna fria kvot räknas inte som en grundorganisation 
vilket medför att personer som tillhör denna grupp inte har representation till arbetar-
kommunens representantskap (Socialdemokraterna 1997:31). Enligt min mening synliggör 
bestämmelsen det kollektivistiska tänkande som finns i spelreglerna för organisationen av det 
socialdemokratiska partiet. 

Socialdemokratiska föreningar och klubbar, medlemmar i den fria kvoten, socialdemokratiska 
kvinnoklubbar, kristna socialdemokratiska grupper, socialdemokratiska studentklubbar och 
SSU-klubbar ”som erkänner de allmänna grundsatserna i socialdemokratins program och 
partistadgar” har rätt till inträde i arbetarekommunen” (Socialdemokraterna 1997: 32). Även en 
lokal facklig organisation kan anslutas som medlem till arbetarekommun. Dess medlemmar 
erhåller dock inte medlemskap förrän efter individuell ansökan (Socialdemokraterna 1997: 32). 

Arbetarekommunen kan vid årsmötet besluta om att representantskap skall införas. Årsmötet 
fastställer också vilka regler som skall gälla vid fördelning av ombud till denna församling. 
Alla föreningar och klubbar som är anslutna till arbetarkommunen skall därefter välja ombud 
till representantskapet (Socialdemokraterna 1997:31).

Inför valet 1998 - provval inom det socialdemokratiska partiet i Luleå
Enligt de socialdemokratiska stadgarna (1997:46) kan rådgivande provval genomföras. Regler 
för detta fastställs av arbetarekommunens styrelse i fråga om valsedlar för fullmäktigeval. I 
min lic.uppsats skriver jag om provvalet i Gällivare 1994 som där orsakade stor turbulens 
inom det socialdemokratiska partiet: 
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"Under mandatperioden 1991-94 var en kvinnlig politiker i Gällivare kommunalråd 
och tillika ordförande i kommunstyrelsen. Inför valet 1994 rankades hon som etta 
på alla listor i provval inom olika föreningar inom det socialdemokratiska partiet. 
När valresultatet publicerades tolkades det också, förutom vänstervinden, som ett 
stort förtroende för det 62-åriga kommunalrådet. Valberedningen kom efter valet 
med förslaget att i stället för det dåvarande kvinnliga, kommunalrådet nominera en 
ung man till denna maktposition. Detta väckte, enligt massmedia, både förvåning 
och bestörtning i Gällivare kommun. Det faktum att den kvinnliga politikern hade 
stått som första namn på listan hade tolkats som att hon skulle få förnyat 
förtroende. Många inom partiet (både män och kvinnor) anser att ett sådant 
förfarande var ett svek mot väljarna" (Westerlund 1997: 74). 

Inför valet 1998 anordnade inte det socialdemokratiska partiet i Gällivare provval. Däremot 
genomfördes ett sådant inom det socialdemokratiska partiet i Luleå. Fanns det likheter och 
skillnader mellan de kvinnliga socialdemokratiska fullmäktigeledamöternas syn på förfarandet i 
samband med provvalet i Luleå kommun? 

En grupp socialdemokratiska Luleåkvinnor betonar att formella regler skall följas
En kvinnlig politiker var ordförande för arbetarkommunen 1997-1999. Hon hade varit 
styrelseledamot i arbetarkommunen i drygt 20 år. Styrelsen bestod av cirka sju personer. Hon 
betonar att provvalet endast är rådgivande: 

"Det fanns två falanger som kämpade för var sin kandidat när ett nytt kommunalråd 
skulle tillsättas efter 1998 års val. Vissa har beskrivit falangerna som ett 
”Metallparti” respektive ett ”Tjänstemannaparti”. Arbetarkommunen utlyste (under 
våren 1998; förf. anm.) ett rådgivande provval för partimedlemmar. Många av dem 
som röstade trodde att den kandidat som fick flest röster skulle vinna medan det i 
själva verket handlade om ett rådgivande val, dvs. ett provval. Det beslutande 
organet i arbetarkommunen är i stället representantskapet. Antalet representanter 
från olika delar beror på hur många medlemmar som finns inom ”klubben” eller 
föreningen. Det är fyra representantskapsmöten/år. Att representantskapet inte 
följde majoritetens vilja i det rådgivande provvalet överklagades därefter till 
socialdemokraternas partistyrelse men den ansåg inte att representantskapet hade 
felat" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 11, 3 okt. 2000). 

Denna kvinna lämnade sitt uppdrag i styrelsen för arbetarkommunen i mars 1999 men 
förnekar att det finns något samband mellan hennes avhopp och stridigheterna i arbetar-
kommunen. Detta trots att hennes två år som ordförande hade varit kantade med mer eller 
mindre öppna stridigheter mellan olika falanger inom Luleås socialdemokratiska parti (NSD 
1999-02-24; Berglund, S. ”Arbetarkommunens ordförande hoppar av”). 

En socialdemokratisk Luleåkvinna satt i EU-parlamentet och följde striderna på avstånd. Det 
faktum att hon inte var med i någon falang medförde att hon så småningom kunde bli 
ordförande i arbetarkommunen. Hon kommenterar händelserna på följande sätt:

"Det var en maktkamp mellan personer … Personvalet som sådant orsakade 
turbulensen; det handlar om att kunna marknadsföra sig själv. … Partiet hade inte 
´gjort upp riktigt´ hur provvalet skulle nyttjas … partiet var inte tydligt. … Det 
fanns falanger. Detta medför också att det är viktigt att partiet är tydligt och 
deklarerar att regler skall följas" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 14, 19 okt. 2000). 

En tredje socialdemokratisk kvinna betonar också att det var en rådgivande medlems-
omröstning där en kandidat ”segrade”. Hon berättar att när representantskapet, som enligt 
henne är det beslutande organet, hade sin omröstning segrade i stället den kandidat som kom 
tvåa i provvalet. Vidare påstår hon att socialdemokrater har svårt med personval. Slutligen 
hävdar hon att det fanns en underliggande könskonflikt som bakgrund till händelserna: 
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"Före 1997 hade SAP i Luleå män som kommunalråd, partiledare och ombudsman 
och dessutom som ordförande i valkommittén. I samband med nomineringar och 
val inför valet 1998 hade partiet för första gången kvinnor på dessa strategiskt 
viktiga poster! Jag undrar om inte mycket av alla ”bråk” och ”affärer” i samband 
med valet 1998 berodde på detta faktum! Alla manliga bastioner föll på en gång – 
de ”vanliga” upplysningskanalerna fanns inte längre. Kontakten var bruten på alla 
ställen på en gång = de manliga nätverken var faktiskt ganska utslagna!" (kvinnlig 
politiker i Luleå, nr 7, 15 sept. 2000). 

En fjärde kvinna från det socialdemokratiska partiet i Luleå är också mycket tydlig när hon 
deklarerar att det endast var en rådgivande enkät. Det är intressant att notera att hon, trots att 
det socialdemokratiska partiet i sina stadgar kallar valet för ett rådgivande provval 
(Socialdemokraterna 1997:46), fastställer att det inte var ett provval: 

"Innan valet var det en rådgivande enkät, ej provval, inom arbetarkommunen. … 
segrade med liten marginal före …. Representantskapet valde … som kandidat till 
vice kommunalrådsposten. En ”svekdebatt” startade efter händelsen, till exempel 
anfördes av kritikerna till förfarandet att det hade gjorts fler fackklubbar på SSAB för 
att Metall skulle få in fler representanter" (kvinnlig politiker, nr 20, 17 nov. 2000). 

Partiet hade enligt samma kvinna före valet bestämt vem som skulle vara ordförande i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (dvs. den kandidat som segrade i den rådgivande 
omröstningen; förf. kommentar). 

Socialdemokratiska kvinnor i Luleå som ifrågasätter informella och formella institutioner 
En kvinna från det socialdemokratiska partiet var inte aktiv i nomineringsarbetet. Hon påstår 
att det inte var så lätt att få en position därför att de äldre männen ville fortsätta. Informanten 
hävdar att vissa män inte gav plats åt de nya. Hon tillägger att många män ”har suttit” i 30 år. 
Därför deklarerar hon att hon håller med miljöpartiet om att tre mandatperioder borde räcka 
för ett politiskt uppdrag. Slutligen påstår hon att det är en hård partipiska inom det 
socialdemokratiska partiet vilken enligt henne drabbade en kvinnlig akademiker som lämnade 
sina kommunalpolitiska uppdrag. 

Denna kvinnliga akademiker lämnade sitt politiska uppdrag inför valet 1998. Hon berättar att 
hon under cirka ett års tid hade känt sig som en ”prostituerad”. Vidare uppger hon att hon är 
gift med en företagare och är själv akademiker. Denna kvinna påstår att hon möttes av 
akademikerförakt och jantelag. Hon tillägger att hon vanligtvis har lätt för att säga vad hon 
tycker men att hon efterhand tystnade beroende på det som hon anger ”icke tillåtande” 
klimatet. Samma kvinna är kritisk till arbetarkommunen och dess representantskap: 

"När arbetarkommunen utlyste ett provval vann … detta. Han blev efteråt inte 
nominerad (av arbetarkommunens representantskap) till att vara ledamot i 
kommunstyrelsen. Förfarandet var helt stadgeenligt men det saknade etik och 
moral" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 19, 13 nov. 2001). 

Samma kvinna berättar att hon gick hem från representantskapsmötet vilket behandlade 
frågan om vilken av de två manliga kandidaterna som skulle vara kommunalrådskandidat och 
att hon därefter inte sov inte på hela natten. Många arbetskamrater på den dåvarande 
arbetsplatsen hade enligt henne läst pressens bevakning av händelsen och frågade: 

"Är ni inte kloka?" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 19, 13 nov. 2001). 

Hon summerar:  
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"Jag ville förändra partiet inifrån. … Jag var ganska omtyckt i vissa kretsar. … Jag 
har aldrig gått till personangrepp. … Jag har sagt vad jag tycker …" (kvinnlig 
politiker i Luleå, nr 19, 13 nov. 2001). 

Vidare deklarerar hon att vissa personer som är medlemmar i arbetarkommunen har dubbla 
medlemskap via olika klubbar, dvs. en person kan medverka till att mandat till representant-
skapet kan inbringas på flera ställen. På grund av detta förhållande skrev denna kvinnliga 
politiker en motion till arbetarkommunens representantskap om att det sist nämnda förhållandet 
bör upphöra. Detta bifölls dock inte enligt henne. Hon hävdar att partiet är konservativt men 
inom ”lagens råmärke”. 

Redan våren 1998 fanns det också enligt en tredje socialdemokratisk kvinna som ifrågasatte 
informella och formella institutioner inom det socialdemokratiska partiet, en farhåga att 
partiet skulle delas. Hon deklarerar att det är mer arbetsamt med interna stridigheter än sådana 
som riktas mot andra partier. Denna kvinnliga politiker uppger att stridigheterna handlade om 
en kamp mellan olika grupper i partiet och en önskan från vissa att nå positioner. LO-
medlemmar/tjänstemän ställdes mot varandra enligt henne. Dessutom påstår hon att 
arbetslösa, kvinnor samt ungdomar till en viss del ville ha inflytande. Kvinnan deklarerar att 
alla grupper har samma ideologi. Hon tillägger emellertid: 

"Kvinnor ställer sig två steg tillbaka när män vill pinka in revir" (kvinnlig politiker 
i Luleå, nr 22, 15 jan. 2001) 

Likaledes hävdar hon att de unga är förlorare, till exempel har många unga kvinnor lämnat 
kommunalpolitiken: 

"Det är trist att unga kvinnor inte skall kunna ha ett samhällsengagemang när de är 
barnlediga och studerar … det är lättare för män" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 22, 
15 jan. 2001). 

En fjärde socialdemokratisk kvinna ledde arbetet med provval i egenskap av ordförande för 
valkommittén (=17 personer) som var utsedd av representantskapet. Som hon framställer det 
fanns stridigheterna redan innan provvalet. Provvalet är enligt stadgarna endast rådgivande 
men denna kvinna anför att hon trodde att representantskapet skulle följa valresultatet. Men: 

"När resultatet kom var inte vissa grupper inom det socialdemokratiska partiet 
beredda att frångå den tidigare rutinen att partiet bestämmer" (kvinnlig politiker i 
Luleå, nr 15, 26 okt. 2000). 

Denna kvinnas analys i samband med intervjun är att partiet var för tidigt ute när ett provval 
anordnades. Partiet hade bearbetat detta för lite enligt hennes synsätt. Hon påstår att följden 
därför blev en otrygghet om hur detta skulle tolkas. Slutligen fastslår hon att Norrbotten är 
speciellt med sin tradition av kollektivt tänkande. 

Unga socialdemokratiska kvinnor som påstår att de har drabbats av en gammal 
maktkamp, dvs. det sker en krock gentemot de gamla patriarkala strukturerna 
Stora stridigheter har pågått inom det socialdemokratiska partiet enligt en ung kvinnlig 
socialdemokrat. Hon påstår att det hade funnits konkurrens mellan kvinnor vilket yttrade sig i 
att kvinnor såg en ung kvinna som ett hot och att flera yngre kvinnor därför blev 
utmanövrerade. Samma kvinna berättar att provvalet till kommunalrådsposten resulterade i att 
en kandidat fick majoriteten av rösterna men att representantskapet beslöt något annat. 
Informanten uppger att hon ”for illa” i samband med processen:
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"Kvinnor i ledande ställning har gått hårt fram gentemot de yngre. Anledningen är 
att dessa (äldre; förf anm) kvinnor är rädda om sin egen makt" (kvinnlig politiker i 
Luleå, nr 6, 5 sept. 2000). 

Denna unga politiker påstår vidare att det hade funnits olika uppfattningar om hur politik 
skulle bedrivas. Hon hävdar att politikerrollen var inne i en brytningstid:

"Unga män har lättare för att anpassa sig till strukturerna. Män är också bättre på 
att ”fånga upp” varandra" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 6, 5 sept. 2000).  

Vissa män inom det socialdemokratiska partiet kände sin ställning hotad enligt en relativt ung 
socialdemokratisk kvinna. Hon berättar att hon hörde följande kränkande uttalanden som 
riktade sig mot de kvinnliga politikerna: 

"Ni hör inte hemma här!" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 9, 26 sept. 2000). 

Det fanns enligt samma kvinna en handfull sådana män i ledande positioner i styrelser och 
nämnder. De förringar sådana som inte kommer från Metall- eller Byggnadsarbetarförbundet. 
Detta innebar enligt informanten att:  

"… Kvinnor blev ett hot, välutbildade blev ett hot, akademiker ett hot etc …" 
(kvinnlig politiker i Luleå, nr 9, 26 sept. 2000). 

Denna kvinna är kritisk till att det inte finns så många kvinnor i ledande ställning. I för stor 
utsträckning antar också enligt henne sådana kvinnor som har positioner en manlig hållning 
till ”frågan”. Kvinnan riktar också kritik gentemot förfarandet i samband med omröstningen i 
valkommittén för socialdemokraterna (där det enligt henne fanns öppna diskussioner om man 
skulle bry sig om resultatet av medlemsomröstningen rörande kommunalrådsposten). Hon 
påstår också att innan representantskapet skulle träffas för att fatta beslut delades s-
fackklubbarna på SSAB så att Metall skulle få fler representanter. Enligt denna kvinna borde 
samvetet hos dessa aktörer ha förhindrat agerandet. Hon drar i ironiska ordalag slutsatsen: 

"Medlemmarna hade felaktig uppfattning" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 9, 26 sept. 2000). 

Kvinnan påstår vidare att striden om kommunalrådsposten handlade om: 
"… Man hit, man dit. …” (kvinnlig politiker i Luleå, nr 9, 26 sept. 2000). 

Förfarandet späder emellertid på politikerföraktet enligt henne och detta framför hon 
som den största förlusten.  

En annan ung socialdemokratisk kvinna redogör också för den mest diskuterade striden, dvs. 
kampen om kommunalrådsposten där de tre huvudkandidaterna var män. Hon beskriver detta 
som att en man fick majoritet i medlemsomröstningen men representantskapet för det 
socialdemokratiska partiet röstade för en man som har sitt starka stöd vid SSAB. Många 
upprördes enligt henne över detta förfarande, till exempel att det inte gavs information om att 
medlemsomröstningen endast var rådgivande och att representantskapet kunde besluta något 
helt annat än vad medlemmarna hade uttryckt. Hon ställer därvid följande frågor:  

"Vilken är den sanna demokratin? Vad är demokrati? … Man får inte utrymme att 
säga vad man tycker" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 8, 21 sept. 2000). 

En tredje ung socialdemokratisk kvinna berättar att hon upprördes av nomineringsstriden om 
kommunalrådsposten (dvs. mellan två män). Hon påstår att partimedlemmarna inklusive SSU 
pläderade för en man men ändå fick en annan man mandatet. Respondenten deklarerar att det 
är ”fult” med personval inom partiet. 
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Kvinnor från oppositionen i Luleå är till stor del positiva till provval 
En kvinna från den politiska oppositionen berättar att under hösten 1997 vann två kvinnor 
provvalet inom hennes parti med överväldigande majoritet. Nomineringskommittén ville då 
frångå principen om varvade listor och så blev det också i slutänden. En annan kvinnlig 
oppositionspolitiker uppger att det inom hennes parti var provval till både kommun-
fullmäktige, landstinget och riksdagen och att valkommittén nominerade henne till 
landstinget. Hon hävdar att hela länet stod bakom henne utom den egna föreningen i Luleå där 
det fanns det en manlig motkandidat. Kvinnans lokala partiförening består till största delen av 
män enligt henne och kvinnorna är i huvudsak äldre. Därför påstår hon att hon och en annan 
kvinna räknas som ”yngre” trots att hon är nästan 50 år. Under valrörelsen fick inte denna 
kvinnliga politiker hjälp med något enligt henne. Hon hävdar emellertid att den unge manlige 
motkandidaten fick stöd av partiföreningen och en privatperson. Emellertid berättar denna 
kvinnliga politiker att kvinnoförbundet på länsnivå betalade hennes kostnader. Kvinnan 
uppger också att i provvalet till kommunen placerades hon högt upp på listan. Hon berättar 
dock att hon ville prioritera landstinget vilket innebar att hon avstod från tunga uppdrag i 
kommunen. Denna kvinnliga politiker ställde emellertid krav på att en kvinna skulle ta 
”hennes plats” i kommunstyrelsen (efter valet 1998 är hon därför endast ledamot i ett bolag 
och några styrelser). 

Från den politiska oppositionen berättar en annan kvinna att det har varit ett internt provval 
bland medlemmarna. Hon påstår att partiet fick kvotera in män och att medlemmarnas provval 
har varit en grund för partilistan som slutligen sattes ihop utifrån köns-, ålders och geografisk 
spridning. Listan kom slutligen enligt henne att toppas av två kvinnor. Därefter uppger hon 
om att valresultatet innebar att hennes parti fick fyra mandat och följden blev därför att tre av 
dessa fyra platser kom att besättas av kvinnor. En kvinna från ett tredje oppositionsparti 
hävdar att det inte fanns några nomineringsstrider utan de hade ”fullt sjå” att få kandidater till 
aktuella platser.

Endast valberedning som grund för nominering av kandidater –
framför allt i Gällivare
Alla partier i Luleå hade provval utom vänsterpartiet. I Gällivare förekom inte provval inom 
det socialdemokratiska partiet. Anledningen är framför allt den stora striden efter valet 1994. 
Efter denna stora strid i samband med 1994 års val är det intressant att ställa frågan: Hur 
fungerade nomineringarna i Gällivare inför 1998 års val? 

Ingen könsrelaterad  nomineringsstrid i Gällivare 
Några kvinnliga s-politiker upplevde att det var ganska lugnt i samband med 1998 års val och 
att det inte fanns några större problem. Det förekom inte heller några provval som det gjorde i 
samband med valet 1994.  

Inte heller inom ett oppositionsparti fanns det nomineringsstrider i samband med 1998 års val 
enligt flera informanter från partiet. ”Varannan damernas” tillämpades men det var inte lätt att 
få fram kandidater och framför allt svårt att rekrytera unga kvinnor. En kvinna uttrycker det 
som att det var ”lite tjejtorka” inom partiet.  
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Strid mellan Gällivare-Malmberget –
en manligt dominerad fackförening är en av aktörerna 
Två socialdemokratiska kvinnor menar också att det fanns en konflikt mellan Gällivare- 
Malmberget som avspeglar sig i det partipolitiska livet.2 Malmberget ville också enligt den 
ena informanten ha en egen lista för att ”möta” vänstern (vilket ej bifölls). Det dåliga 
valresultatet efter 1998 medförde att Gruv 4:an (manligt dominerad; förf. anm.) har fått fler 
röster både inom vänstern och bland socialdemokraterna enligt den andra kvinnliga politikern3

En kvinna från ett oppositionsparti påpekar emellertid att konflikten Gällivare/Malmberget 
inte var så utbredd inom hennes parti som i det socialdemokratiska partiet. 

Män stöttar män i Gällivare och kvinnor osynliggörs  
Socialdemokraterna hade egen majoritet åren 1994-98 men förlorade den egna majoriteten vid 
valet 1998 (Länsstyrelsen i Norrbottens län 1995 och 1999). En socialdemokratisk kvinnlig 
politiker uttrycker en tro på att partiet kanske hade för lite lyhördhet utåt under mandat-
perioden 1994-99: sjukvårdspartiet, ett regionalt och lokalt parti, bildades under denna period. 
Socialdemokraterna fick också ”stå för alla nedskärningar” enligt henne. Vidare berättar 
samma kvinna att det inför 1998 års val var en ”vanlig” valberedning, dvs. inga provval inom 
hennes parti. Slutligen tillägger hon:

"En del socialdemokratiska män ville profilera sig efter 1998 års val … de ville 
glänsa själva" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 10, 15 mars 2001). 

En kvinna från den politiska oppositionen för fram liknande tankar om nomineringar efter 
1998 års val: 

"… När det kom till ordförandeposter ville män helst nominera män … många har 
därefter flyttat eller hoppat av" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 13, 27 mars 2001). 

Det var från början inte självklart att det kvinnliga kommunalrådet skulle få ett fortsatt 
förtroende enligt en socialdemokratisk kvinna. Hon tillägger dock: 

”Hon har visat att hon är duktig” (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 3, 30 jan. 2001). 

En annan socialdemokratisk kvinna berättar:
" …. (=en manlig politiker) åkte ur fullmäktigelistan i samband med 1998 års val. 
Anledningen var att många ansåg att han hade för många uppdrag. Andra män 
´sattes därefter in´ på listan. En kvinna nominerades inte från början av val-
beredningen. Vissa inom partiet sade ifrån vilket medförde att hon fick en valbar 
plats" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 8, 1 mars 2001). 

I samband med nomineringarna inför valet 1998 hävdar denna kvinna att man i föreningar 
nominerade nya personer i stället för att nominera tidigare ersättare i kommunstyrelsen 
exempelvis den kvinnliga informanten. Hon påstår att det handlar om makt och pengar:

"Man gav detta åt männen … manliga fackföreningar gynnade sina egna … " 
(kvinnlig politiker i Gällivare, nr 7, 28 febr. 2001). 

                                                          
2 I Gällivare kommun försöker man spara pengar genom att slå ihop två tätorter, dvs Gällivare-Malmberget  till 
en enda. Det är endast fyra kilometer mellan orterna och det har pågått en ständig strid mellan de två tätorterna 
om i vilken ort olika delar av den kommunala förvaltningen skall placeras. Meningen med sammanslagningen är 
framför allt att spara pengar (NK,1994-12-19: sid 6)  
3 Gruv 4:an är gruvarbetarnas fackliga organisation i Malmberget. 
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Från 1998 var denna kvinnliga politiker ordförande i arbetarkommunen. Under valrörelsen 
förekom starka personangrepp. Vissa inom partiet skiljde enligt henne inte mellan sak och 
person vilket medförde att det inte var lätt att ”jobba”. Hon deklarerar att det var männen som 
drev detta spel medan kvinnorna tystnade och att de kvinnor som tystnade inte klarade av att 
försvara sig. Samma kvinna tillägger att männen fortfarande är de starka. Dessutom påstår 
hon att kvinnorna är dåliga på att stödja varandra:

"Man klarar inte den hårda debatten. … Detta innebär att kvinnorna är nedtryckta." 
(kvinnlig politiker i Gällivare, nr 7, 28 febr. 2001). 

Slutligen uppger kvinnan att hon, för att inte ”ätas” upp, slutade som ordförande för 
arbetarkommunen

Maktkamp inom ett oppositionsparti mellan Luleåkvinna och Luleåman
En kvinna från oppositionen berättar att det inte hade förekommit något provval i hennes 
parti. Hon deklarerar att det var synd och att hon hade försökt driva fram det. Hon påstår att 
inom hennes parti var ”varannan damernas” inte något problem men det förekom dock en 
maktkamp i partiet mellan en manlig motkandidat och henne. Denna kvinnliga politiker 
framför att hon är osäker på om denna kamp handlade om kön. Hon framför i stället att det 
var en strid om att få åtråvärda uppdrag. Kvinnan uttrycker en tro på att hennes kompetens 
avgjorde kampen till hennes fördel. Hon tillägger att den man som ifrågasatte hennes position 
var över 40 år. Vidare berättar hon att innan valet fick medlemmarna lämna in förslag på 
personer till tänkbara uppdrag. De som ställde upp för henne var enligt henne både kvinnor 
och män. Hon deklarerar att den man som ifrågasatte hennes position numera har andra 
uppdrag att han fann sig i detta. Informanten påstår ändå att det finns ett kvinnligt/manligt sätt 
att se på frågor vilket kan resultera i konflikter. 

Inga nomineringsstrider inom två oppositionspartier i Luleå 
I en kvinnas parti, ett oppositionsparti, hade man ett provval till posten som gruppledare. I 
övrigt var det en valberedning som nominerade kandidater till fullmäktigelistan. Informanten 
nominerades till femte plats trots att hon ville komma längre ned på listan. Därefter hoppade 
hon av och använde hela sommaren för att få tillbaka sin hälsa, exempelvis använde hon 
outtagen semester för detta ändamål. 

En annan oppositionspolitiker påpekar att det inte var några strider i hennes parti förutom att 
det drabbar partiet när någon avgår från en hög position. Partiet hade varvade listor och det 
var inte heller några problem att rekrytera representanter från båda könen. Efter att partiet 
gick framåt i samband med valet 1998 har dock listorna för få namn. 

Epilog i Luleå –
manlig kommunalrådskandidat som förlorade i representantskapet (trots 
flest röster i provvalet) driver framgångsrik krysskampanj i samband med 
1998 års val
Möjligheten till personval tillämpades fullt ut i samband med 1998 års val. Reglerna är att endast 
en kandidat får markeras med kryss. För att personröster ska räknas måste en kandidat till 
kommunfullmäktige ha fått minst 5 procent av partiets röster i valkretsen, dock lägst 50 röster. 
Den som fått flest personröster tar det första mandatet inom partiet. (Gustafsson, A. 1999:163-164). 
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Lena Wängnerud har i SOU 1999:92 gjort en analys av personvalet ur ett könsperspektiv. 
Genomsnittet för personröstandet i Sverige i de kommunala valen var 35 procent bland 
kvinnliga och 35 procent bland manliga väljare (ibid: 306). Hon fann också beträffande 
riksdagsvalet samma år att bland socialdemokratiska väljarna i genomsnitt i Sverige fanns ingen 
könsskillnad beträffande personröstande (ibid: 307). Att kvinnliga kandidater missgynnades 
kan till stor del förklaras av att dessa inte hade toppositionerna på valsedlarna (ibid 314-318). 

Enligt en studie genomförd av två statsvetare vid Luleå tekniska universitet för NSD 
utnyttjade drygt 43 805 röstande 18 191 eller 41,5 procent möjligheterna att kryssa på 
valsedeln till Luleå kommunfullmäktige i samband med valet 1998. Luleås kvinnliga väljare 
var betydligt flitigare än männen när det gällde möjligheten att personvalsrösta. Närmare 
hälften av kvinnorna i Luleå personröstade.4 Detta innebär att framför allt Luleås kvinnliga 
väljare låg betydligt över riksgenomsnittet vid 1998 års val. Kan denna könsskillnad bero på 
att framför allt kvinnliga väljare valde att ”kryssa” en kandidat som hade en annan politisk 
framtoning än kandidaten från ”Metall”. 

Med över 5000 kryss från socialdemokratiska väljare efter en egen krysskampanj blev den 
manlige kommunalrådskandidat som förlorade i omröstningen i representantskapet (men vann 
provvalet) efter sega förhandlingar inom det socialdemokratiska partiet kommunfullmäktiges 
ordförande, eller borgmästare som han enligt NSD valde att kalla sig.5

I Gällivare förekom ingen likartad personvalskampanj. 

Medelålders och äldre Luleåkvinnor inom det socialdemokratiska partiet är kritiska till
personval medan en Luleåkvinna från oppositionen är positiv till reformen 
Enligt en utvärdering av personvalsreformen (se SOU 1999:136, sid 130) är unga väljare 
särskilt positiva till personvalssystemet som sådant. När det gäller beteendet i samband med 
möjligheten att personrösta i samband med 1998 års val finner forskarna ingen ålderseffekt. 
Störst andel personröster återfanns dock bland ungdomar 23-29 år med goda personkunskaper 
(SOU 1999:92, sid 332). 

En kvinna från oppositionen tycker att personvalet var spännande och intressant. Det blev 
dock enligt henne inga förändringar för partiets del – många röster hade tillfallit de första 
namnen på partiets lista.  

Vissa medelålders socialdemokratiska kvinnor bekräftar att ålder kan ha viss betydelse i 
synsättet när de i negativa ordalag tar upp personval som företeelse. En socialdemokratisk 
kvinna i yngre medelåldern hävdar att hon inte är positiv till personval eftersom man endast 
kan markera i positiv riktning. Hon uttrycker i stället att hon skulle i stället vilja ha möjlighet 
att stryka vissa namn som förekommer på listan. Dessutom deklarerar hon att det är otydligt 
för väljaren vad det innebär att kryssa, till exempel att en person som har fått mer än fem 
procent av rösterna hamnar högst upp på listan:

"Valresultatet fick till följd att en manlig kandidat slutade sin anställning … för att 
på halvtid arbeta som ordförande i kommunfullmäktige …" (kvinnlig politiker i 
Luleå, nr 13, 18 okt. 2000). 

                                                          
4 NSD, 1999-01-07, sid 5. ”Kvinnliga väljare mest kryssvänliga” Studien är gjord av Jacobsson. J-E samt 
Myrlund, H. 
5 NSD, 1999-01-07, sid 5. ”Kvinnliga väljare mest kryssvänliga” och ” Personval sätter press på politikerna”. 
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Som kvinnan framlägger det är denne man utfryst av ledamöter i arbetarkommunens styrelse. 
Hon deklarerar att de yngre inte har fortsatt med politiken. Listorna har också enligt henne 
utformats så att det har funnits en erfaren man först och en oerfaren kvinna därefter. Samma 
kvinna påstår att de yngre kvinnorna ej hinner utföra allt eftersom det tar tid och ork att vara 
förälder idag. En annan medelålders socialdemokratisk kvinna deklarerar att striden inom 
partiet gjorde att kvinnorna förlorade. Som exempel på detta nämner hon att det kvinnliga 
kommunalrådet och den kvinna som tidigare har varit ordförande för kommunfullmäktige 
förlorade när två män stred om kommunalrådsposten. 

En äldre kvinnlig s-politiker i Luleå är kritisk till personval. Hon berättar att (en manlig 
politiker; förf. kommentar) bedrev en personvalskampanj mot representantskapets kandidat i 
samband med valet. Varken den kvinnliga första kommunalrådskandidaten eller kandidaten 
till vice kommunalrådsposten hade någon sådan kampanj. Efter valet fick representantskapets 
kandidat posten som vice ordförande i kommunstyrelsen. Det kvinnliga kommunalrådet såg 
till att den andra manliga kandidaten som en följd av sin ”lyckade” personvalskampanj fick ett 
uppdrag på halvtid att vara ordförande i kommunfullmäktige samt andra arbetsuppgifter. 
Denna kvinna hävdar att det segrande manliga kommunalrådet blev illa åtgången av hela 
processen. Dessutom deklarerar hon att personvalet skapar ovänskap. Slutligen uttrycker hon 
att hon funderar över hur partiet inför nästa val skall hantera frågan om personval och 
rådgivande enkät inför nomineringar. 

En annan äldre socialdemokratisk kvinna berättar att hon inte deltog i hela processen inför 
valet 1998. Hon påstår emellertid att hon från början var misstänksam mot personval och 
hyste en rädsla för att människor skulle slås ut. Respondenten uppger att hon satt som 
representant i representantskapet (vilket är det beslutande organet). Hon ger en analys där hon 
pekar på att partiet förlorade på bråket, till exempel tappade det tio mandat i samband med 
valet 1998. Informanten framför vidare att det är synd att den tidigare kvinnliga ordföranden i 
kommunfullmäktige fick lämna ordförandeposten i kommunfullmäktige för att den man som 
förlorade striden om kommunalrådsposten men vann personvalet, skulle få en position. Hon 
tillägger dock att hon anser att denne man är duktig. 

Provval i Gällivare 1994 och i Luleå 1998 samt nomineringar inför 1998 års val 
– manligt könstänkande i både Gällivare och Luleå 
I Gällivare förekom provval inom det socialdemokratiska partiet inför valet 1994 (se 
Westerlund 1997:74 ff) och i Luleå anordnades ett sådant inom samma parti inför 1998 års val. I 
både Gällivare och Luleå segrade två kommunalrådskandidater med akademisk utbildning. I 
båda kommunerna betonade representantskapet att ett provval endast är rådgivande och följde 
inte resultatet av provvalet. Detta ledde till kraftiga inbördes strider inom såväl det social-
demokratiska partiet i Gällivare som i Luleå.  En ytterligare likhet är att representantskapet i 
både Gällivare och Luleå nominerade en man utan längre, formell utbildning till kommunalråd. 
Båda männen var dessutom knutna till rörelser som står nära det socialdemokratiska partiet 
– i det ena fallet ”Folkets Hus-rörelsen” i Malmberget och i det andra ”Metallklubben” vid 
SSAB i Luleå. 

En skillnad mellan förloppet i de två undersökningskommunerna är för det första att den 
segrande kandidaten i provvalet i Gällivare är kvinna. För det andra lämnade hon alla 
kommunalpolitiska uppdrag efter att hon förlorade sin tidigare post som kommunalråd till en 
ung man utan grundskolekompetens. I Luleå däremot erbjöds den man som segrade i det 
rådgivande provvalet efter en mycket lyckad krysskampanj en post som ordförande i kommun-
fullmäktige (med högre ersättning än den tidigare kvinnliga ordföranden hade haft). Striden 
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om kommunalrådsposten i Gällivare 1994 fick således som resultat att kvinnlig kompetens 
osynliggjordes medan den manlige kandidaten i Luleå efter en personlig krysskampanj fick 
och accepterade en position som ordförande i kommunfullmäktige. 

Kvinnorna i fullmäktigegruppen i Gällivare var splittrade när det gällde striden om kommunal-
rådsposten efter 1994 års val. Även i Luleå fanns bland de kvinnliga fullmäktigeledamöterna 
en skillnad i synsätt. Luleåkvinnor i medelåldern som betonar att provvalet enligt stadgarna 
endast är rådgivande betecknar jag som traditionellt kollektivistiska. Unga kvinnor och vissa 
medelålders kvinnor klassificerar jag som mer individualistiska och dessutom anser de att ett 
provval bör vara beslutande. 

Inför 1998 års val nyttjades en valberedning vid nomineringar inom det socialdemokratiska 
partiet endast i Gällivare och ett antal kvinnliga politiker upplevde att män framför allt ville 
nominera män. Dessutom menar några att manligt dominerade fackföreningar fortfarande har 
ett stort inflytande i samband med nomineringar. Förfarandet med valberedning fanns även 
inom oppositionen i Luleå och där ifrågasatte en man en kvinnlig informants position. 

I Gällivare fanns under mandatperioden 1994-98 i stort sett inga unga kvinnliga förtroende-
valda. Vissa kvinnor i Gällivare uppger att män stödjer män. I Luleå fanns stridigheter mellan 
äldre och yngre kvinnor. Utnyttjades denna konflikt av manliga politiker? En ung kvinna i 
Luleå tror att vissa män har känt att de kvinnliga politikerna är ett hot. Kan det finnas relevans 
i det yttrande som en ung kvinna gav:

" … Kvinnor blev ett hot, välutbildade blev ett hot, akademiker ett hot etc … " 
(kvinnlig politiker i Luleå, nr 9, 26 sept. 2000). 

Ovanstående visar att trots att kvinnorna i Luleå under mandatperioden 1994-98 i jämförelse 
med Gällivare har haft fler formella maktpositioner i såväl styrelser, nämnder som ordförande-
poster (jfr Westerlund, 1997) mötte de ett likartat motstånd i samband med provval och 
nomineringar. I båda undersökningskommunerna har manligt präglade fackföreningar med ett 
kollektivistiskt synsätt haft del i motståndet mot kvinnorna. En större individualism fram-
skymtar dock hos unga och en del medelålders kvinnor i Luleå. 

Att institutioner som provval och nomineringar inom framför allt det största partiet i Gällivare 
respektive Luleå har lett till konflikter där könet har haft stor betydelse är tydligt. Orsaken är 
troligen att både provval och nomineringar indirekt eller direkt är en kamp mellan olika 
individer. I denna kamp har kvinnorna tidigare inte varit delaktiga. Nu tar de och vill ta större 
plats och därför är det större motstånd! 

Detta innebär att det kan skönjas en förändring inom det socialdemokratiska partiet från klass 
och kollektiv ideologi bland både män och kvinnor till kön, ålder och individualism.
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5. Partiorganisationen som en dynamisk arena 

"Att analysera organisationer ger möjligheter att förstå många av de mest centrala 
mekanismerna i mänsklig interaktion. Organisationer har makt och genom organisationer 
fördelas maktresurser. Skillnader … mellan kvinnor och män uppstår och 
upprätthålls till stor del inom och genom organisationer … " (Ahrne, G. & 
Hedström, P., 1999).  

Jag ser tre möjliga utgångspunkter vid studiet av huruvida partiorganisationen är en makt-
resurs för kvinnor. Den första är att partierna är alibi för manssamhället och ett sätt att 
reproducera könsmaktordningen (jfr Holter 1976/1981/1996; Hernes 1982). Tesen om 
kvinnors integration i krympande institutioner formulerades ursprungligen av Harriet Holter 
(1971). Innebörden är att när kvinnor får makt i samhället sker det ofta i krympande 
institutioner, dvs. i institutioner som är på väg att minska i betydelse. Detta innebär att en 
utveckling från begränsade, men reella rättigheter för kvinnor till lika men innehållslösa 
rättigheter (jfr Holter 1981/1996). Inom nordisk kvinnoforskning har tesen både diskuterats och 
kritiserats. De viktigaste invändningarna har varit att den endast bygger på patriarkatteori och 
att den ensidigt synliggör strukturella förhållanden. Dessutom förhindrar den enligt kritikerna 
att aktörernas handlande lyfts fram (Bergqvist 1994; Raaum 1995; Skjeie 1992; Karvonen & 
Selle 1995; Wängnerud 1998). Den andra utgångspunkten handlar därför om att staten och 
partierna, inte minst det socialdemokratiska partiet, gynnar kvinnor och är dess hjälpare i 
kampen mot underordning (jfr Hernes 1987; Bergqvist 1994). En tredje utgångspunkt är 
enligt den dynamiska maktanalysen som nyttjas i detta arbete att partiet som institution såväl 
begränsar som främjar kvinnornas integration i politiken (jfr Gustafsson, G. 1997:29). 

På det lokala planet skall partorganisationerna gynna verksamheten inom partiet, se till att 
medlemmar rekryteras, nominera kandidater till det kommunala valet, välja ledamöter till 
nämnder, genomföra arbete inför valet, vara delaktig i kommunalpolitiken samt handha 
kontakt med partimedlemmarna (Gustafsson, 1996: 144). Hur har de kvinnliga fullmäktige-
ledamöterna som var verksamma under mandatperioden 1994-98 i Gällivare respektive Luleå 
upplevt partiarbetet? Har partiet varit ett stöd för kvinnorna dvs. har det kämpat mot kvinnlig 
underordning eller har det reproducerat den rådande könsmaktordningen? Har härskarteknik 
nyttjats i samband med att kvinnlig underordning har reproducerats? Min tes är att det finns stöd 
för båda utgångspunkterna enligt ovan dvs. att partierna både har reproducerat den kvinnliga 
underordningen och att kvinnor har integrerats i de politiska partierna (se även Siim 1995:23). 

De kvinnliga politikernas kritik mot sitt parti
Vissa av de kvinnliga politikerna i Gällivare och Luleå är kritiska mot sitt parti som 
institution. Kritiken handlar antingen om att kvinnorna trots det ökande antalet inte har lika 
stor reell makt som männen eller om att mötesformerna ej passar in i ett modernt samhälle. 
Deras synsätt kan sorteras utifrån nedanstående kategorier: 

Partierna reproducerar könsmaktordningen 
En socialdemokratisk kvinna i Gällivare har nästan alltid varit med i arbetarkommunens styrelse. 
Hon påstår att det har funnits mycket bitterhet kvar efter striden om kommunalrådsposten 
efter valet 1994. Vissa personer har därför enligt henne haft en hård ton gentemot varandra. 
Enligt samma informant styr kvinnorna i grundjobbet i partiorganisationer, styrelser samt som 
sekreterare etc. Hon framför sålunda indirekt att kvinnorna inte tillhör de styrande i partiet. 
Jag tolkar därför detta som ett slags osynliggörande av kvinnors insatser. Denna kvinna har 
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sagt ifrån sig representantskapet (efter 1998). Hon fastslår att hon vill ”vila” från uppdraget. 
Dessutom berättar hon att man inom partiet börjat ifrågasätta representantskapets existens. 
Informanten tror dock att det är svårt att förändra. 

En annan deklarerar att kvinnlig kompetens ifrågasätts, dvs. ett slags osynliggörande: 

"Man håller inte sams inom partiet. … ”En liten klick vill bestämma.” …”Det går 
deras ära för när att kvinnor har fått framstående poster" (kvinnlig politiker i 
Gällivare, nr 8, 1 mars 2001). 

Hon tillägger att en kvinnlig politiker måste vara duktigare än en manlig politiker. Dessutom 
får kvinnor som säger ifrån mycket kritik. Detta tolkar jag som att sådana kvinnor drabbas av 
härskarteknik nr 4, dvs. dubbelbestraffning. En brist som kvinnorna har enligt informanten är 
att kvinnor är dåliga på att stötta varandra. Hon påstår att man inte vågar ta parti och 
därigenom kritisera ”gaphalsarna”. 

Från oppositionen berättar en medelålders kvinna att partikamraterna var sammansvetsade inför 
valarbetet 1998. Hon deklarerar dock att kvinnlig kompetens ifrågasätts, dvs. osynliggörande: 

Från oppositionen berättar en medelålders kvinna att partikamraterna var sammansvetsade 
inför valarbetet 1998. Hon deklarerar dock att kvinnlig kompetens ifrågasätts, dvs. osynliggörande: 

"Gubbarna är gammeldags … de har en ålderdomlig kvinnosyn …även om man 
sitter i samma nämnd frågar en man en annan man … det är inte alla äldre … de 
yngre männen är bättre … " (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 14, 28 mars 2001).

Samma kvinna tillägger att hon inte har några problem med de äldre kvinnorna i partiet. 

I Luleå hävdar en kvinna från det socialdemokratiska partiet som har varit ledamot i 
arbetarkommunen att det är några få som bestämmer.

"Det spelar ingen roll om man är man eller kvinna. … Jag har inte heller upplevt 
sexuella trakasserier i någon form. …" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 5, 1 sept. 2000). 

Hon fastställer dock att det handlar om manlig makt:  

"Partiarbetet handlar om en maktkamp mellan män" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 5, 
1 september 2000).

Kvinnor ifrågasätter de rådande mötesformerna – framför allt i Luleå 
En socialdemokratisk Gällivarekvinna deklarerar att kvinnor vill ha lättsammare mötesformer 
än män, dvs. hon menar att kvinnor inte ser lika strikt på det formella. Hon tillägger:

"Männen vill att möten ska ske exakt efter den mall som man har lärt sig på 
kurserna i mötesteknik" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 8, 1 mars 2001). 

I Luleå uppger en kvinna att hennes s-förening har ”besvärliga relationer” med arbetar-
kommunen. Anledningen är enligt henne att det finns starka personer i föreningen som har 
sagt vad de ”tycker”. En sådan profil i föreningen är bland annat en ung kvinnlig politiker 
som lämnade sitt uppdrag som riksdagsledamot pga. att hon hade två små barn. Efter detta har 
hon inte fått några uppdrag eftersom hon inte ”ansågs duga till någonting”. Därefter har denna 
kvinna lämnat partipolitiken. En tolkning kan vara att denna kvinna har drabbats av härskar-
teknikerna dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam. Samma informant berättar: 

"Det är liten information som kommer en s-förening till del om man inte vet vad 
som händer på representantskapsmöten. Som ledamot i kommunfullmäktige är det 
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många gånger svårt att stämma av med sin s-förening eftersom information ges för 
sent" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 13, 18 okt. 2000). 

Denna informant uppger att hon kommer att kvarstå i sin s-förening:
"Det är många äldre män som är med i s-föreningen. Männen och kvinnorna talar 
ej om samma saker" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 13, 18 okt. 2000) 

En tredje socialdemokratisk kvinna i Luleå riktar kritik mot det socialdemokratiska partiet för 
att det inte tar upp idéer från andra partier. Hon var under cirka fyra år ordförande i en 
socialdemokratisk förening. Föreningen arbetade mycket med skolfrågor. Ibland anordnades 
också möten med olika inriktade teman. Enligt henne hoppade fler och fler av från partiet 
under mandatperioden 1994-98 och inga nya tillkom. Många äldre var arga på partiet. 
Medlemsflykten kom framför allt efter att den manlige kandidatens vinst i provvalet ej 
respekterades. Informanten anför att hon misstror partipolitik när det politiska ledarskapet har 
en syn att kollektivet skall styra. Den tidigare manlige ordföranden i arbetarkommunen är 
enligt henne ett exempel på en sådan person. Som informanten ser det är partiet i kris. Vidare 
deklarerar hon att hon saknade ärlighet inom partiet. Hon var missnöjd efter möten i 
representantskapet. Som exempel anför hon ”sättet att strypa debatten”, dvs. att man enligt 
henne inte får vinkla frågan på ett annat sätt. Vidare påstår hon att det inom det social-
demokratiska partiet i Luleå finns många politiska konstellationer där lång och trogen tjänst är 
viktig. Dessutom tillägger hon att det egna personliga mandatet är viktigare för många. 

Kvinnan berättar vidare att hon sade upp det politiska uppdraget i tysthet. Företrädare för det 
regionala nyhetsprogrammet ”Nordnytt” hörde dock av sig ganska snabbt efteråt. Hon påstår 
att hon ”offrade” sig för att visa på partiets problem, till exempel att den man som vann 
provvalet inte fick vara ledamot i kommunstyrelsen, att en ung man som hade sagt vad han 
tyckte inte fick någon ledande position och drabbades av ryktesspridning och att det även 
spreds rykten via kvinnliga politiker om att en ung kvinna inom partiet hade ”krävt” att bli 
skolstyrelseordförande. Hon påstår även att en medelålders man drabbades av liknande 
”smutskastning”, till exempel att han med de övriga som utsattes för denna smutskastning 
ville ta över makten i det socialdemokratiska partiet. Denna kvinna hävdar också att det 
spreds rykten om henne när hon började arbeta på ett kommunalt bolag. Hon berättar att hon 
var tjänstledig från sitt ordinarie arbete och fick mindre lön för det nya uppdraget. Trots detta 
användes detta mot henne med argumentet att hon utnyttjade kommunen. Som respondenten 
ser detta handlar det om ett maktspel där det dåvarande manliga kommunalrådet var inblandat 
genom uttalanden i media. Hon fastställer slutligen att hon i sitt partipolitiska arbete har haft 
nytta av att hon har såväl kunskap, kontakter, förståelse av kulturen som livserfarenhet. 

En ung kvinnlig politiker har varit aktiv i en s-förening där två gamla kommunalråd medverkar. 
S-föreningen har börjat ha öppna möten med inbjudna gäster. Hon deklarerar:

"Arbetarkommunens styrelse och dess ombudsman styr allt arbete utifrån sina 
villkor" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 8, 21 sept. 2000). 

Representantskapet och dess agerande var också en negativ upplevelse enligt samma kvinna: 

"Det är en envägskommunikation när sådana möten pågår. Det handlar också 
framför allt om nomineringar och positioner. Motioner går väldigt snabbt" 
(kvinnlig politiker i Luleå, nr 8, 21 sept. 2000). 

Vidare påstår hon att hon har varit orättvist behandlad av de sist nämnda grupperna inom 
partiet. Denna kvinnliga politiker berättar också att hon i slutet av mandatperioden upplevde 
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att hon inte har kunnat tillföra något i det politiska livet. Dessutom deltog hon inte heller i 
politiska möten. 

En annan ung kvinna har varit ledamot i styrelsen för arbetarkommunen. Dessutom har hon 
haft ett uppdrag som ordförande i en socialdemokratisk förening. I arbetarkommunens 
styrelse har det enligt henne funnits stora motsättningar mellan olika grupper. Hon hävdar att 
vissa personer ville spela ut grupper mot varandra, att Metall har stort inflytande och att 
ordförande i styrelsen har varit en man från Metall. Denna kvinnliga politiker berättar att hon 
lämnade styrelsen för arbetarkommunen 1999. 

Hon uppger att många har lämnat det politiska livet i Luleå pga. att de hyser en stor 
besvikelse över det hon benämner ”den destruktiva partistrukturen i Luleå”. Samma kvinna 
påstår att hon har fått anonyma hatbrev där texten lyder: 

"sådana som … och … är ej demokrater" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 6, 5 sept. 2000). 

En tredje ung kvinnlig politiker deklarerar att det finns en bristande demokrati inom arbetar-
kommunen: Den är en bromskloss, till exempel tas inte ungdomars förslag upp. De som har 
makten inom arbetarkommunen vill bibehålla denna. Dessutom är hon kritisk till förfarandet i 
samband med striden om kommunalrådsposten. Hon hävdar att i samband med denna gick 
partiet, via representantskapet som är högsta beslutande organ inom partiet, emot medlems-
omröstningen där både partimedlemmar inklusive ungdomar röstar på en kandidat. Hon påpekar 
att alla partimedlemmar hade möjlighet att delta i medlemsomröstningen. Representantskapet 
valde därefter enligt henne att ta ställning för den representativa ordningen (via representant-
skapet; förf. kommentar) trots att det fanns ett direktdemokratiskt utslag. Denna kvinna påstår 
slutligen att de unga ifrågasätter strukturerna inom partiet.

Integration av kvinnor i partierna? 
Efter 1998 var en informant ordförande i s-föreningen i Gällivare. Hon deklarerar att det är 
svårare att få folk att ställa upp:

"Det är avslaget efter det dåliga valet" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 1, 29 jan. 2001). 

Hon tillägger att en del avhoppare har kommit tillbaka efter en kampanj. Informanten 
fortsätter:

"Det gäller att ta hand om dem som kommer in" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 1, 29 
jan. 2000). 

En annan kvinnlig politiker i Gällivare har varit ledamot för styrelsen i partiet vilket hon 
uppger att hon har funnit ganska intressant. Det har enligt henne varit varannan damernas i 
styrelsen och det har förekommit mycket diskussioner. En gruppering har dock varit äldre 
(=män) mot nytillkomna. De äldre kvinnorna tyckte däremot att det var roligt ”med” de 
nytillkomna. Informanten ger en bild av att diskussionerna har fungerat tillfredställande: 

"Det behövdes! … De äldre körde mycket på rutin …  de har varit vana att 
bestämma" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 13, 27 mars 2001). 

En tredje kvinna uppger att hon är vice ordförande för s-kvinnorna i Gällivare och att hon 
även är en av cirka elva ordinarie ledamöter i arbetarkommunens styrelse. Hon tillägger att 
hon därför deltar i fem-sex representantskapmöten/år och att s-kvinnorna representeras av fyra 
representanter på mötet (av cirka 45 ledamöter i representantskapsmötet). Det finns ett ”bra 
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samarbete” mellan s-kvinnorna och ”Kommunal” respektive ”Handels”. Informanten arbetar i 
bakgrunden efter striden om kommunalrådsposten efter valet 1994:

"Det är inte fel på partiet utan på människor som bär sig illa åt! … Många lämnade 
och gick till annat parti … det skulle jag inte kunna" (kvinnlig politiker i Gällivare, 
nr 5, 15 febr. 2001).

I Gällivare ger en kvinnlig politiker i Gällivare en kommentar till att det manliga kommunal-
rådet avgick år 1996. Hon påstår att han kände sig motarbetad av kvinnorna, dvs. en falang 
runt det tidigare kvinnliga kommunalrådet. Han efterträddes av en kvinna. Dessutom påstår samma 
kvinna att en annan man fick ”stryka på foten” efter en skandalomsusad resa till Norge.6

En annan socialdemokratisk kvinna i Gällivare berättar att det under mandatperioden 1994-98 
var ”besvärliga tider” som hade drabbat människor hårt. Dessutom hävdar hon att striden om 
kommunalrådsposten var uppslitande. Vidare uppger hon att det är en god aktivitet i 
Malmbergets socialdemokratiska förening:

"Det är bra möten i Malmberget … man kan prata om allt … det är högt i tak" 
(kvinnlig politiker i Gällivare, nr 2, 30 jan. 2001).

Samma kvinna uppger att gruvarbetarnas s-fackklubb är vilande. En annan kvinnlig politiker inom 
samma parti hävdar att det frånsett att det brukar vara långa möten inte finns några problem.

I representantskapet finns det en kamp mellan Gällivare-Malmberget enligt en kvinna från det 
socialdemokratiska partiet som har varit i ledande position. Det handlar om skilda åsikter men 
också om en schism mellan olika personer. Hon deklarerar:

"Det har inte att göra med ålder!" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 8, 1 mars 2001). 

En kvinnlig socialdemokratisk politiker från en by utanför Gällivare är ledamot i dess s-
förening. Den har få medlemmar men har fungerat bra (byn har mellan 250-300 medlemmar). 
En annan s-kvinna som också bor i en by är positiv till den partipolitiska aktiviteten där. Hon 
är med i styrelsen för s-föreningen i byn: 

"Vi är samma gamla gäng … vi är stabila … ordförande är bra … det är 50 procent 
av vardera könet!" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 3, 30 jan. 2001). 

Det var ”kämpigt” med striderna efter det rådgivande provvalet innan valet 1998 enligt en 
socialdemokratisk kvinna i Luleå. Hon berättar att hon avgick som ordförande för arbetar-
kommunen och efterträddes av en annan kvinnlig politiker. Informanten hävdar att det tumult 
som pågick före och efter provvalet inte var riktat mot henne som person. Dessutom påstår 
hon att hon har väldigt många politiska vänner. Det arbetsamma var enligt henne att det 
skrevs ”elaka” artiklar i pressen så gott som varje dag. Informanten var också ofta tvungen att 
figurera i pressen. Detta innebar enligt henne att ”man måste stå ut och man måste orka”. 

I kustkommunen påstår en annan socialdemokratisk kvinna att hon har en ordentlig parti-
politisk grund från tiden i kvinnoförbundet sedan 80-talets början. Hon påpekar också att hon 
inte hade startat i SSU. I stället kom hon in i politiken via facklärarförbundet och hade därför 
enligt hennes mening ett annat perspektiv än många ungdomspolitiker. Dessutom hävdar hon 
att det är viktigt att få växa in i rollen som politiker: 

"Jag har sett tragiska bevis bland unga tjejer … " ( kvinnlig politiker i Luleå, nr 7, 
15 sept. 2000). 

En annan kvinna från det socialdemokratiska partiet i Luleå deklarerar att det är svårt att 
hinna arbeta politiskt. Hon berättar att hon har ett heltidsarbete, att hon är mor till ett barn 
med speciella behov och att hon har gamla föräldrar. Denna kvinna informerar också om att 
                                                          
6 Vid en middag hos en vänort i Norge uppges ordförande för kommunfullmäktige ”ha skämt ut sig efter att ha 
druckit för mycket” (NSD 4 april 1996 artikeln ”S-politiker skämde ut sig på vänortsbesök i Norge”). 
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hon tidigare har arbetat nattskift men under innevarande höst har respondenten tagit tjänst-
ledigt från arbetet för att studera vid den kommunala vuxenutbildningen. Hon påstår att det 
inom hennes parti finns grupper utifrån olika intressen men själv har hon bestämt sig för att 
inte tillhöra någon grupp. Dessutom deklarerar hon att hon inte är intresserad av att göra 
karriär via politiken. SSU är inte så stort och ungdomarna går också in i olika grupper. 
Samma kvinnliga politiker påstår att de konflikter som finns inom partiet handlar om 
åsiktsskillnader inom partiet. Hon avslutar med att lyfta fram att det från början av 90-talet 
har det skett en gradvis förändring av partiorganisationen till en mindre organisation om man 
ser till antalet medlemmar. 

”Den stora striden lever fortfarande” enligt en socialdemokratisk kvinna i Luleå. Hon berättar att 
vissa föreningar stödde den andra kandidaten i striden om kommunalrådsposten. Informanten 
hävdar dock att det har blivit bättre:

"I stadshuset går …, … och …. Det krävs att ta på sig ansvar för partiets skull" 
(kvinnlig politiker i Luleå, nr 20, 17 nov. 2000).

Samma informant deklarerar att det är en duktig kvinnlig ordförande i arbetarkommunen. Denna 
har enligt informanten stort förtroende och tillhör inte något tydligt läger. Vidare anför hon att 
partiet också har också en kvinnlig ombudsman. Kvinnan påstår att hon står utanför klick-
bildningar och att en stor uppgift efter valet (1998; förf. kommentar) var att sy ihop olika grupper.  

En relativt ung s-kvinna deklarerar att om hon sitter som representant i en politisk församling 
behöver hon en förankring i rörelsen. Hennes förankring är att hon är medlem i kvinno-
klubben och en lokal s-förening. Hon påstår dock att det har varit tråkiga ”kafferepsliknande” 
möten. Därför efterlyser respondenten mer dynamiska möten men hon har inte haft ork att 
engagera fler partimedlemmar. 

En socialdemokratisk kvinna informerar om att hon är aktiv i en socialdemokratisk stadsdels-
förening. Hon är också via sitt medlemskap i Kommunalarbetarförbundet aktiv i Kommunals 
s-fackklubb. Denna kvinna uppger att hon inte är kvinnoklubbist men hon anser att det är 
viktigt att kvinnor är med och att kvinnor tar makt. Dessutom tillägger hon att det är viktigt att 
göra detta tillsammans. 

Positivt med arbetet i partiet – framför allt framfört av kvinnliga politiker från 
oppositionen i Luleå 
En kvinnlig oppositionspolitiker i Luleå berättar att hennes parti är i medvind efter valet 1998. 
Detta innebär att arbetsbördan blir större. Det ställer också större krav på medlemmarna. Hon 
känner dock att medlemmarna ger ett stort stöd. En annan ger en positiv bild av innehållet i 
det politiska livet. Hon tillägger att även ”kopplingen” till rikspolitiken har fungerat 
tillfredställande. En tredje kvinna berättar: 

"Jag har trivts mycket bra med det interna partiarbetet i … partiet i Luleå. De 
problem som har funnits har mest varit att det är för få aktiva och att vi inte orkat 
så mycket vi vill. Gruppen har förstärkt före, i samband med och efter 1998; fler 
aktiva vilket varit mycket positivt. Partigruppen har länge varit kvinnodominerad; i 
viss mån har det minskat. Vi har haft svårigheter att hitta bra män för att få den 
jämna representation vi eftersträvar. Vi har arbetat väldigt öppet med mycket goda 
möjligheter för alla medlemmar för insyn och deltagande (alla möten är öppna för 
alla medlemmar)" (enkätsvar från kvinnlig politiker i Luleå, nr 25, 13 febr. 2001). 

En annan kvinna från oppositionen hävdar att hennes position som vice gruppledare medför 
att det är enklare att få igenom saker. Hon har också i sitt partiarbete strävat efter att partiet 
skall ”gå från slutna sällskap” till att möta människor. 
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Från oppositionen i Luleå berättar en tredje kvinna att hon har deltagit i beredning av 
kommunala ärenden. Dessutom uppger hon att hon var ordförande i en lokalorganisation och 
att hon även deltog en gång/vecka i partiets styrelsemöten. En annan kvinnlig oppositions-
politiker ledde studiecirklar om förnyelse inom partiet. Deltagarna diskuterade bland annat 
om hur partiarbetet skulle gå att göra roligare. Kvinnan deklarerar att hon tycker att det är ett 
problem att hinna gå på möten därför anser hon att det borde finnas tidsbegränsning när det 
gäller gruppmöten. Slutligen yttrar hon att ”det gav innehåll i livet att arbeta politiskt”. En 
tredje kvinna från oppositionen deklarerar att styrelsearbetet är basen och att det är viktigt att 
delta. Hon tillägger kritiskt att deltagandet i en styrelse ibland kan leda till att ledamöterna 
bildar ett ”skolstyrelseparti”. I stället borde enligt hennes uttalande ideologin synas. En fjärde 
kvinnlig oppositionspolitiker uppger att hon är ombudsman till 40 %. Resterande tid används 
till politiska uppdrag. Hon är också gruppledare för sitt parti. I det politiska arbetet deklarerar 
informanten att hon har ett stort ansvar att hjälpa fram andra kvinnor. Hon hävdar att det är 
viktigt att i det sammanhanget både skydda och ”pusha” den kvinna som hon vill lyfta fram. I 
Luleföreningen inom ett oppositionsparti är en femte kvinna från oppositionen ”vanlig 
medlem” enligt henne själv. Hon tillägger att hon inom länsförbundet har ett uppdrag som 
andre vice ordförande och att hon är ordförande för sitt partis kvinnoorganisation i länet. 
Kvinnan uttrycker ett kvinnoperspektiv med följande ord: 

" … Ju mer insyltad jag blir desto viktigare är det att kvinnorna är med" (kvinnlig 
politiker i Luleå, nr 23, 22 jan. 2001). 

Dessutom deklarerar denna kvinna att hon har större möjlighet att påverka när hon är 
med i länsförbundet. 
En socialdemokratisk kvinna är medlem i kvinnoklubben och en socialdemokratisk förening. 
Hon sitter även i styrelsen för dessa föreningar samt arbetarkommunen. Respondenten uppger 
att hon var aktiv i samband med valet och att det är roligt, alltifrån att dela ut valsedlar till att 
tala med människor. 

De kvinnliga politikerna har tagit ett steg framåt inom partierna i både Gällivare 
och Luleå men samtidigt reproduceras den traditionella könsmaktordningen  
Har partiorganisationerna varit en maktresurs för kvinnorna? Har manlig härskarteknik 
nyttjats där? Vilken motmakt har skett i sådana fall? 

Partiarbetet inom det socialdemokratiska partiet i Gällivare präglas av såväl kvinnligt 
samarbete som schismer där könet ofta har betydelse. Möjligheterna handlar om att det har 
funnits ett fungerande samarbete mellan den socialdemokratiska kvinnoklubben och två 
kvinnodominerade fackliga organisationer ”Kommunal” respektive ”Handels”. Dessutom 
hävdar en informant att kvinnorna styr i grundjobbet i hennes parti. Detta är naturligtvis enligt 
min mening en möjlighet endast om kvinnor kan nå högre maktpositioner. Exempel på 
könsrelaterade hinder är att äldre män har bildat en gruppering gentemot nytillkomna, att det 
finns en kvarvarande bitterhet efter striden om kommunalrådsposten 1994, att det sades att en 
falang runt det tidigare kvinnliga kommunalrådet motarbetade det manliga kommunalrådet 
och att det utövas härskarteknik gentemot kvinnor.  

Trots att kvinnor är med och att kvinnorna tar plats präglas det socialdemokratiska partiet i 
Luleå av en maktkamp mellan män. Det uppges att det finns ett toppstyre via representant-
skapet och arbetarkommunens styrelse. Det är mer indirekta val vid nomineringar inom det 
socialdemokratiska partiet än inom oppositionspartierna. Hur påverkar detta kvinnornas 
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möjligheter att få maktpositioner? Att lång och trogen tjänst är viktig, att ungdomars förslag 
inte tas upp, att det finns ett kollektivistiskt tänkande, att Metall har haft stort inflytande och 
att partiarbetet handlar om en maktkamp mellan män är andra kritiska röster som ges vid de 
samtal jag har haft med de kvinnliga politikerna. Dessutom framkommer vid samtalen att 
flera socialdemokratiska kvinnor med detta missnöje som grund har lämnat kommunal-
politiken. Vilka möjligheter och vilken vilja har de kvarvarande och nytillkomna kvinnliga 
politikerna i Luleå att förändra det socialdemokratiska partiet som institution för att möta 
andra synsätt än de traditionellt (manliga) kollektivistiska inom partiet?  
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6.  Ett dynamiskt förlopp –en institutionell könsmaktordning som 
både begränsar och främjar kvinnors integration i politiken 

Huvudfrågan i del III har varit: Begränsar och främjar institutioner som styrelser och nämnder, 
provval, personval och partiorganisationer de kvinnliga politikernas integration i det politiska 
livet i Gällivare respektive Luleå? Det jämförelsematerial jag har nyttjat för att besvara denna 
fråga är de kvinnliga politikernas svar på halvstrukturerade frågor runt institutioner. Vilka 
skillnader och likheter kan skönjas mellan de två kommunerna? Utifrån denna utgångspunkt 
ställdes även följande frågor: Har de kvinnliga aktörerna formella maktpositioner i respektive 
kommuns styrelser eller nämnder och/eller inom de politiska partierna? Bidrar de i sådana fall 
till en förändring av normerna och att institutionerna i någon eller i båda norrbottniska 
kommuner förändras i en kvinnovänlig riktning eller finns det motstånd eller motkrafter som 
förhindrar detta? Har institutioner som provval, personval och nomineringar inom olika 
partier lett till konflikter och/eller samverkan där könet har haft betydelse?  

Formella maktpositioner 
Under mandatperioden 1994-98 fanns i Luleå i högre grad än Gällivare kvinnliga politiker som 
innehade formella maktpositioner. De kvinnliga fullmäktigeledamöterna i Luleå har dessutom 
haft styrelse- eller nämnduppdrag inom fler områden än de kvinnliga politikerna i Gällivare. 

Förändring i en kvinnovänlig riktning 
I båda kommunerna var de kvinnliga ledamöterna i huvudsak nöjda med sitt/sina förtroende-
uppdrag i styrelsen eller nämnden. Kvinnliga informanter som hade uppdrag i kommun-
styrelsen i såväl Gällivare som Luleå upplevde små motsättningar i ”kommunens regering”. 
Flera kvinnor i kustkommunen uttrycker i samband med intervjuerna att diskussionerna har 
förändrats i kommunstyrelsen på grund av att det efter valet 1994 finns fler kvinnliga ledamöter. 
Det var inte heller så stor partipolitisk motsättning i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Enligt en kvinna förekom uppfriskande diskussioner och ett tillåtande klimat. 

I socialnämnden i Gällivare dominerade kvinnliga politiker vilket innebar att de hade nått en 
”kritisk massa”, dvs. de hade mer än väl uppnått den mängd som enligt Drude Dahlerup 
behövs för att kvinnor skall kunna utföra ”kritiska handlingar” (Dahlerup 1988:279). De 
påstod dessutom att de hade en ”liknande människosyn”. Dessa kvinnor har därför troligen 
kunnat känna sig som och agera som en grupp med gemensamma intressen (jfr Jónasdóttir). 
Gällivarekvinnorna var dock frustrerade beträffande de besparingar som har skett i barn- och 
utbildningsnämnden. Förmodligen kan dessa kvinnors kontrollerande närvaro ha inneburit att 
besparingarna har varit mindre kännbara än om kvinnliga politiker inte hade funnits i denna 
nämnd (jfr Jónasdóttir 1985, 1991). 

I Gällivare har det enligt de kvinnliga politikerna funnits ett fungerande samarbete mellan den 
socialdemokratiska kvinnoklubben och två kvinnodominerade fackföreningar ”Kommunal” 
respektive ”Handels”. Dessutom anser en informant att kvinnorna styrde i grundjobbet i 
hennes parti. Detta är naturligtvis enligt min mening en möjlighet endast om kvinnor kan nå 
högre maktpositioner. 

En kvinnlig politiker i Luleå påstår att det är ”högt i tak” i miljönämnden. Det fanns också 
enligt en Lulekvinna mindre politiska motsättningar i en facknämnd. Byggnadsnämnden får 
också positiva omdömen av en ung s-politiker.  
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Manligt motstånd och kvinnlig oenighet 
Motståndet har enligt de intervjuade kvinnorna bland annat yttrat sig i att de kvinnliga 
politikerna har drabbats av fyra av de fem härskartekniker som Ås (1982) vittnar om och 
dessa har framför allt riktat sig mot Luleåkvinnorna. 

Partiarbetet i Gällivare har präglats av schismer där könet ofta har haft betydelse. Sådana 
könsrelaterade hinder har bland annat handlat om att äldre män bildade en gruppering gentemot 
nytillkomna, att det finns en kvarvarande bitterhet efter striden om kommunalrådsposten 1994 
och att det utövades härskarteknik gentemot kvinnor.  

Vissa kvinnliga politiker uppger att det förekom tjänstemannastyre och ”envåldsstyre” via 
ordförande i styrelse i Luleå. Dessutom fanns det enligt dessa i samma styrelse en tydlig 
könskonflikt när en ung kvinnlig vice ordförande utsattes för en ”kupp” i samband med att 
ordinarie ordförande var frånvarande. Likaså påstår en nyvald välutbildad kvinna i Luleå att 
hon, när hon tillrättavisades av en partikamrat i en nämnd, drabbades av manligt motstånd. 

En grupp kvinnliga politiker i Luleå hävdar att det fanns ett toppstyre via representantskapet 
och arbetarkommunens styrelse. Att lång och trogen tjänst är viktig, att ungdomars förslag 
inte tas upp, att det finns ett kollektivistiskt tänkande, att Metall har haft stort inflytande och 
att partiarbetet handlar om en maktkamp mellan män är andra kritiska röster som framkom 
vid de samtal jag har haft med de kvinnliga politikerna. 

Trots att kvinnorna i Luleå under mandatperioden 1994-98 i jämförelse med Gällivare har haft 
fler formella maktpositioner i såväl styrelser, nämnder som ordförandeposter (jfr Westerlund, 
1997) mötte de ett likartat manligt motstånd i samband med provval (i Luleå) och nomineringar. I 
båda undersökningskommunerna har manligt präglade fackföreningar med ett kollektivistiskt 
synsätt haft del i motståndet mot kvinnorna. En större individualism framskymtar dock hos 
unga och vissa kvinnor i Luleå.  

Att institutioner som provval (1994 i Gällivare samt 1998 i Luleå) och nomineringar inom det 
socialdemokratiska partiet i Gällivare respektive Luleå har lett till konflikter där könet har 
haft stor betydelse är tydligt. Förutom att de kvinnliga politikerna många gånger har uppgett 
att män har varit vinnare i denna kamp berättar de också att förfarandet har lett till oenighet 
bland kvinnorna. I Luleå har denna schism ofta enligt min tolkning handlat om att yngre 
kvinnor inom det socialdemokratiska partiet är mer individualistiska än de äldre. Detta visar 
att kvinnorna är olika, kanske lika olika som männen? 

Preliminära slutsatser utifrån del III är att de politiska institutionerna i Gällivare och Luleå är 
svåra att forcera för kvinnor men det är inte helt omöjligt att se framgångar, dessutom är det 
lite bättre i Luleå än i Gällivare. En annan är att det som händer dem som kommer in i de 
politiska institutionerna i dessa lokala sammanhang avgör, förutom den roll som aktörerna 
spelar i de skilda lokala kontexterna, om kvinnor integreras eller ej. Detta ger i sådana fall 
nytt bränsle i diskussionen om vikten av förebilder för de kvinnliga politikerna. I nästa 
avsnitt, dvs. del IV, framträder också en djupare bild och analys av hur de kvinnliga politiska 
aktörerna i Gällivare och Luleå har agerat under mandattiden 1994-1998.  



73

IV

De kvinnliga politikerna som politiska 
aktörer

I del II har jag sammanställt, jämfört och analyserat indikatorer på rumsligt utformade 
könskontrakt i Gällivare respektive Luleå. Institutionernas roll i reproduktionen och 
integreringen av kvinnorna i politiken har behandlats i del III. 

Aktörernas handlingar är i fokus i denna del. Detta innebär att jag i första hand studerar de 
kvinnliga politikerna som politiska aktörer, dvs analysenheten är såväl de individuella 
kvinnliga politikerna som grupper av kvinnliga politiker. Det dynamiska innebär att jag 
liksom tidigare analyserar samspelet mellan de krafter som arbetar för kvinnlig underordning 
parallellt med de krafter som bidrar till att integrera kvinnor i politiken. 

Huvudfrågan i analysen av de kvinnliga politikerna som politiska aktörer är: Vilka likheter 
och skillnader finns mellan de kvinnliga politiska aktörernas uppfattningar om sin roll och sitt 
agerande i de skilda lokala sammanhang som kommunerna Gällivare och Luleå utgör? Vilka 
synsätt redovisar de kvinnliga aktörerna? 
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7.  Vad representerar kvinnorna? 

Vissa manliga svenska statsvetare skriver att det är inte ”betydelselöst” om män eller kvinnor 
väljs in i riksdagen (Holmberg & Esaiasson 1988:152). Nedanstående skrivning i en grundbok 
i svensk statsvetenskap visar emellertid att författaren inte tror att det har betydelse vem som 
faktiskt fattar besluten. 

"Nå vad bör då svaret bli om det behövs några kvinnor i våra beslutsfattande 
församlingar? Denna genomgång till trots är svaret nej. Det representativa systemet 
i Sverige bygger på åsiktsrepresentativitet, inte social representativitet, och till det 
behövs det människor, könet är här ointressant" (Larsson 1993:121). 

Anne Phillips (1995) skriver att den åtskillnad som görs mellan social representation och 
åsiktsrepresentation är felaktig. Den miljö som omger dig bidrar till att forma de åsikter du 
har. En närvaro av tidigare underrepresenterade grupper skall inte ersätta idépolitiken utan 
komplettera den. De grupper (till exempel kvinnor) där det finns skäl att tro att de kommer att 
bidra till att förändra politikens innehåll skall omfattas av närvaro i de politiska 
församlingarna.

"En närvarons politik handlar inte om att låsa in människor i förutbestämda, 
essentialiserade identiteter; inte heller är det ett nytt sätt att definiera de intresse-
grupper som skulle kämpa för att få uppmärksamhet. Poängen är snarare att göra 
det möjligt för dem som nu är uteslutna från politik att på ett mera direkt sätt 
engagera sig i den politiska debatten och inom politiskt beslutsfattande" (Phillips 
2000: 193). 

Varför ökad kvinnorepresentation?  
Det har funnits tre huvudsakliga argument för att kvinnor skall representeras i politiken. Det 
första är att kvinnor utifrån ett rättviseperspektiv bör ha lika stor representation som män. I 
kravet finns inte en bakomliggande tanke att beslut skulle bli annorlunda eller bättre om 
kvinnor deltog men det handlar om demokratiska rättigheter i en demokrati. Den andra typen 
av argument utgår från att ett samhälle förlorar på att kvinnor inte deltar. Det handlar om att 
kvinnor ses som en politisk resurs eftersom de representerar andra erfarenheter och 
värderingar än de manliga Det tredje argumentet som brukar föras fram är att kvinnor och 
män har skilda och ofta motstridiga intressen (Hernes 1982:86-95; 1987:22-23). Både män 
och kvinnor bedömer det som sannolikt att det skulle fattas andra beslut om det fanns fler 
kvinnor i politiken; särskilt vanligt är det att kvinnliga väljare gör denna bedömning 
(Wängnerud 1998: 171-185). Beträffande kvinnors eventuella gemensamma intresse skriver 
Anna Jónasdóttir:

"Det objektiva politiska intresset nu är snarare att som kön bygga upp och 
kontrollera en konkret närvaro i denna struktur. Kvinnor skall kunna agera i kraft 
av att de är kvinnor och inte främst trots att de är kvinnor. De skall kunna synas 
politiskt som kvinnor därför att möjligheten (inte nödvändigheten) ständigt 
föreligger att de kan ha andra behov och åsikter än männen" (Jónasdóttir 1985:27) 

Enligt två statsvetenskapliga avhandlingar anser många kvinnliga politiker i Sverige att 
kvinnors närvaro innebär förändringar som är till fördel för kvinnor (se Hedlund 1996:155ff 
samt Wängnerud 1998: 145, 147, 139). Kvinnorna i Gällivare respektive Luleå fick i samband 
med intervjuerna en liknande frågeställning. Svaren har tolkats utifrån de tre argument som 
ofta används för att kvinnor skall representeras i politiken, dvs. rättvise-, resurs- eller 
intresseargumentet (jfr Hernes 1982:86-95; 1987:22-23). 
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Rättviseperspektivet – mestadels Luleåkvinnor 
En socialdemokratisk kvinna i Gällivare uttalar indirekt ett rättviseperspektiv i samband med att 
hon pekar på att det faktum att kvinnor arbetar i grundorganisationerna innebär att de kan vara 
potentiella beslutsfattare i politiken. Respondenten påstår dock att äldre män klamrar sig fast 
vid sina positioner. Slutligen ställer hon frågan: 

"Vem vill bli politiker?" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 11, 11 mars 2001). 

I Luleå har en kvinna från det socialdemokratiska partiet också ett rättviseargument i sitt svar:
"Ja, kvinnorna utgör hälften av befolkningen. Dessutom har kvinnor 'goda sociala 
gener' vilket är viktigt för att bygga ett samhälle. Det är också viktigt med 
´varannan damernas´ och ´varannan herrarnas´" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 11, 3 
okt. 2000).  

Andra socialdemokratiska kvinnor i Luleå framför också svar som kan tolkas att de har ett 
rättviseperspektiv: 

• En hävdar att hon har kunnat förbättra kvinnors situation genom sitt politiska engagemang. 
Hon påstår dessutom att det fackliga arbetet i högre grad än det politiska har förbättrat 
villkoren för kvinnor.  

• Två andra deklarerar att det är självklart att kvinnor är representerade. En av dessa tillägger 
att det behövs både kvinnor och män som arbetar för de idéer som hon tror på. För närvarande 
finns det enligt henne grupperingar från höger till vänster inom det socialdemokratiska partiet 
där det finns både kvinnor och män representerade. Hon hävdar vidare att representanter för 
fackklubbar och kvinnoklubbar är i majoritet på vänstersidan i denna gruppering. Det finns 
också enligt henne både kvinnor och män på den s k ”högersidan”.  

• En fjärde uttalar att det är betydelsefullt att kvinnor är representerade med hänvisning till att 
kvinnor representerar halva befolkningen. Hon riktar emellertid kritik mot sina kvinnliga 
medsystrar:

"Kön är ointressant men tyvärr ser inte alla människor det på samma sätt … 
kvinnor drar ner varann i stället för att stötta varandra . … kvinnor har en ”`tycka 
synd om´ mentalitet" ( kvinnlig politiker i Luleå, nr 19, 13 nov. 2001). 

Från den politiska oppositionen i Luleå argumenterar en kvinna för att den mix som finns i 
samhället bör avspeglas i politiken. Hon tillägger att hon saknar företagare i det politiska 
arbetet. En annan menar att det är självklart med jämställd representation eftersom kvinnorna 
utgör halva mänskligheten. 

Kvinnor är en politisk resurs – huvudsakligen i Gällivare 
Flera socialdemokratiska kvinnor i Gällivare hävdar att det är betydelsefullt med kvinnlig 
närvaro och att det är en förutsättning för att få balans. En av dessa svarar:

"Ja, vi behöver alla finnas där. … Kvinnor tillför sina kunskaper. … Det är viktigt 
med blandningen" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 11, 11 mars 2001). 

En annan ger följande svar:
"Ja, absolut. … Kvinnor har en annan syn. … Det behövs en motvikt mot typiska 
mansgrisar" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 8, 1 mars 2001). 

En tredje deklarerar:
"Absolut! Vi måste få fler" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 7, 28 febr. 2001). 
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En fjärde motiverar sitt svar om vikten av kvinnlig närvaro i politiken med att kvinnor och 
män ser saker på olika sätt, till exempel har de olika värderingar och olika tankar. En femte 
tillägger dessutom att både män och kvinnor behövs. En sjätte social-demokratisk kvinna i 
Gällivare svarar följande:

"Ja, det borde vara fler! … att fler får insikt. … Det skulle vara bra med fler yngre 
exempelvis i 40-årsåldern …" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 3, 30 jan. 2001). 

Från oppositionen fastställer en Gällivarekvinna:
"Absolut! Det blir helt andra debatter" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 12, 27 
mars 2001). 

I Luleå ger en socialdemokratisk informant följande motivering till sitt svar: Kvinnor är halva 
befolkningen och kvinnorna bör vara med för barnens skull. En annan socialdemokratisk 
Luleåkvinna påstår att det är ett helt annat klimat i en grupp där hälften är kvinnor och hälften 
är män. Hon tillägger att män och kvinnor har olika erfarenheter. Vidare deklarerar hon att 
representation är viktig men om makten flyttas från den kommunalpolitiska arenan är det 
svårt. Därför måste kvinnor enligt henne finnas där makten finns.  

Olika intressen 
Ett intresseperspektiv framskymtar i samband med att en socialdemokratisk kvinnlig politiker 
i Gällivare påstår att män och kvinnor tänker olika. Samtidigt poängterar hon att båda könen 
därför behövs. En annan anför också att detta är fallet:

"Vi ser väldigt olika på saker och ting" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 1, 29 jan. 2001). 

En tredje Gällivarekvinna från det socialdemokratiska partiet ger ett likartat svar med 
hänvisning till att kvinnorna ger nya synvinklar i samband med diskussioner. Från den 
politiska oppositionen i Gällivare deklarerar en kvinna följande:

"Ja … för att få fram den andra sidan … de mjukare frågorna … " (kvinnlig 
politiker i Gällivare, nr 6, 15 febr. 2001). 

Slutligen påstår samma respondent att kvinnor ser ”mer mänskligt” på beslut. En annan svarar 
också ja på frågan med hänvisning till att kvinnor tänker på ett annat sätt än män. En tredje 
kvinnlig oppositionspolitiker i Gällivare påstår följande: 

"Kvinnor har en annan syn på vad som är viktigt än vad män har. … Vi måste lära 
oss att stötta varandra" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 4, 14 febr. 2001). 

En fjärde kvinna från den politiska oppositionen i Gällivare ger följande argument för 
kvinnors närvaro:

"För att få ett mjukare synsätt. … Alla grupper behövs .. ." (kvinnlig politiker i 
Gällivare, nr 14, 28 mars 2001). 

I Luleå framskymtar hos flera socialdemokratiska kvinnor en tro på att män och kvinnor har 
skilda intressen. De argumenterar för: 

• att både kvinnor och män behövs och kvinnor och män har olika synsätt.  
• att alla grupper bör vara representerade, dvs. såväl unga, gamla, kvinnor, män som invandrare 
• att det är mindre viktigt att alla kan allt   
•”Oundgängligen nödvändigt!” (kvinnlig politiker i Luleå, nr 20, 17 nov. 2000). 
• att kvinnors status måste öka i samhället 
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• att det inte räcker med kvotering utan man måste gå ett steg längre.  
• att ”kvinnorna är bättre”; Det bästa är dock att det finns en blandning mellan män, kvinnor, 
yngre, äldre, klass etc. men att kvinnor är duktiga när det gäller helhetsperspektiv i samband 
med beslut.  
• att det är självklart med kvinnlig närvaro men att det inte bara handlar om närvaro; det 
kvarstår manliga politiska strukturer. Man bör försöka förändra spelreglerna men nackdelen 
kanske är att man i sådana fall tappar respekt för arbetsformerna. Problemet denna informant 
säger sig se är att man samtidigt måste följa dessa för att få gehör för sina åsikter.  

Från oppositionen i Luleå svarar en kvinnlig politiker följande:
"Naturligtvis. Så länge kvinnor och män har olika villkor i samhället och olika 
erfarenheter är det nödvändigt med kvinnlig närvaro. När kvinnor hoppar av 
politiken är det också en viktig signal att något är fel i villkoren för politiskt arbete. 
Men det räcker inte med ”varannan damernas” – kvinnor måste också ha ett reellt 
inflytande. Och det är viktigt att olika åldersgrupper deltar, både unga och äldre, 
och fler med icke-svensk bakgrund" (enkätsvar, kvinnlig politiker i Luleå, nr 25, 13 
febr. 2001). 

En annan deklarerar att detta är självklart. Hon tillägger att de bör finnas med överallt. En 
tredje hävdar att kvinnor tänker på ett annat sätt än vad männen gör vilket innebär att vi får ett 
mjukare samhälle. Dessutom påstår hon att kvinnor i högre utsträckning representerar de äldre 
och de yngre. En fjärde motiverar sitt ställningstagande med att kvinnor och män har olika 
erfarenheter. Dessutom påpekar hon att det också finns biologiska skillnader. En femte kvinna 
från den politiska oppositionen svarar på följande sätt:

"Självklart … vi ser saker på olika sätt …" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 21, 17 
nov. 2000). 

Hon tillägger att det är ett problem att invandrare och arbetare inte är representerade. 

De kvinnliga politikerna som kvinnorepresentanter? 
Sören Holmberg och Peter Esaiasson har i en studie funnit att riksdagsledamöters köns-
tillhörighet har betydelse för deras syn på kvinnorepresentationen. I riksdagen var det endast 
kvinnliga politiker som kände sig som kvinnorepresentanter (Holmberg & Esaiasson 
1988:43). Nedan följer en sammanställning av de kvinnliga politikernas svar utifrån en 
liknande frågeställning som kan illustrera om de kvinnliga representanterna eventuellt 
upplever att kvinnor och män har olika intressen. Jag vill dock poängtera att deras svar endast 
handlar om hur de valda kvinnorna uppfattar sig själva, dvs. det handlar inte om vad de 
faktiskt gör. Det jag framför allt vill studera är om det i svaren kan skönjas i vilken mån de 
kvinnliga politikerna i undersökningskommunerna uppfattar sig som representanter för kvinnor. 

Företrädare för partiet eller väljarna – framför allt socialdemokratiska kvinnor 
I båda undersökningskommunerna påstår en relativt stor grupp av framför allt social-
demokratiska kvinnor att de i första hand representerar partiet eller väljarna (i allmänhet).  

Följande argument för denna icke könsbaserade representation framkommer via olika 
kvinnliga politiker från det socialdemokratiska partiet i Gällivare: En hävdar att det är viktigt 
att lyssna på väljarna och föra deras frågor tillbaka till partiet. En annan påstår att hon 
tillvaratar intressen för partiföreningen i byn. En tredje hävdar att hon kände mig friare i 
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samband med olika ställningstaganden när hon inte var ordförande eller vice ordförande. En 
fjärde deklarerar att hon är ett ombud för väljarna. Hon påpekar också att hon under 
mandatperioden 1994-98 har deltagit i arbetslivet och via detta har träffat många människor. 
Enligt samma informant har det förekommit flera öppna möten i kommunen under samma tid. 
I egenskap av att vara ordförande i barn- och utbildningsnämnden påstår en femte kvinnlig 
politiker i Gällivare att hon har representerat föräldrar och barn. När hon har utövat sitt 
uppdrag i kommunfullmäktige påstår samma kvinna emellertid att hon har varit en 
representant för kommuninnevånarna.

Tre socialdemokratiska kvinnor i Luleå deklarerar också att de företräder väljarna. En av 
dessa fastställer att hon även representerar sin s-förening. En annan påstår att hon som 
ombudsman numera representerar medlemmarna, dvs. partimedlemmar samt representanter 
för det socialdemokratiska partiet. Hon tillägger att det sist nämnda kan stå i konflikt med 
enskilda medlemmars intressen. Dessutom deklarerar hon att som folkvald och förtroendevald 
representerar man även väljarna/medborgarna. En tredje betonar att hon ser sig som en 
representant för medlemmar i grundorganisationen i partiet, kvinnor och småbarnsföräldrar. 

Från oppositionen i Luleå uppger två kvinnor likaså att de i första hand representerar väljarna. 
En av dessa tillägger att hon även är ett ombud för:

"Mig själv, min egen förening samt mina egna erfarenheter" (kvinnlig politiker i 
Luleå, nr 23, 22 jan. 2001). 

Ombud för kommunmedborgare – framför allt en grupp luleåkvinnor från den 
politiska oppositionen 
Ett mindre antal socialdemokratiska kvinnor i Luleå avviker från de övriga s-kvinnorna när de 
berättar att de har haft ambitionen att representera alla kommunmedborgare. En riktar kritik 
mot sitt parti:

"… har svårt med enkelspårigheten …partipolitiken är viktigare än samhällsnyttan 
… ingen vågar säga något … det är en klubb för inbördes beundran … " (kvinnlig 
politiker i Luleå, nr 19, 13 nov. 2001). 

I Luleå hävdar en oppositionspolitiker att hon förutom att företräda partiet och väljarna även 
är ett ombud för kommunmedborgarna. Hon betonar att hon månar om ungdomar och påstår 
att hennes parti försöker lyfta in framtidsfrågorna i samband med valet. Andra kvinnor från 
den politiska oppositionen i Luleå uppger på olika sätt att de är ombud för kommun-
medborgare genom att antingen representera medlemmarna i kommunen, att ha fått många 
röster i samband med personvalet, att det har förekommit öppna möten inom ett parti där 
väljarna har bjudits in till samtal, att ha en ideologisk drivkraft i sitt agerande, att representera 
dem som delar den individuella politikerns värderingar eller att representera dem som röstat 
på partiet och dess program. En kvinna från oppositionen i Luleå uttrycker en vilja att verka 
för att partiets program skall genomföras. Hon tillägger följande:

"Sedan prioriterar jag naturligtvis i praktiken efter vad jag tycker är mest angeläget, 
och då som kvinna, läkare mm, så länge det inte står i motsättning till vad partiet 
anser. I kommunalpolitiken finns ju mycket ´sunt-förnuft – frågor´där partilinjerna 
inte skiljer så mycket, alla vill t ex ha en bra skola och en bra äldreomsorg, 
detaljerna kan skilja åt. Agerandet påverkas också av maktpositioner, om man 
tillhör majoriteten eller oppositionen" (enkätsvar från kvinnlig politiker i Luleå, nr 
25, 13 febr. 2001). 
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Representant för den lilla människan – några socialdemokratiska kvinnor i Luleå 
En socialdemokratisk Luleåkvinna deklarerar att hon framför allt vill vara en representant för 
”den lilla människan”. Hon påstår att den satsar för mycket på idrott i stället för på de äldre och 
barnen. Dessutom hävdar hon också att hon har kämpat för att Luleå skall få ett konserthus. 
En annan socialdemokratisk kvinnlig politiker i Luleå deklarerar att hon representerar både 
män och kvinnor i kommunen. Hon tillägger att hon ”får balansera som kvinna”. Hon påpekar 
att hon har ett ursprung i det socialdemokratiska kvinnoförbundet. 

Ombud för kvinnor 
En socialdemokratisk kvinna i Gällivare uppger att hon i första hand har varit ett ombud för 
kvinnor.

"Jag representerar framför allt de fackliga medlemmarna. … Det handlar framför 
allt om kvinnor …" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 7, 28 febr. 2001). 

Några luleåkvinnor uppger också uttryckligen att de representerar kvinnor: En LO- kvinna 
och socialdemokrat hävdar att hon är en företrädare för fackliga intressen, i första hand 
kvinnors (Hon har avsagt sig alla fackliga uppdrag på arbetsplatsen. Dessutom ingår hon inte i 
styrelsen längre. Hon vill att ungdomarna skall ta över. Vidare berättar informanten att hon 
fortfarande är ordförande i avdelningen i Norrbotten). En ung s-kvinna påstår att hon inom 
socialnämnden har varit ”en röst för vårdbiträden och andra inom vården” (hennes mor är 
vårdbiträde). I övrigt hävdar informanten att hon representerar befolkningens åsikter. Från 
oppositionen i Luleå deklarerar en kvinna att hon representerar många dubbelarbetande 
ensamstående kvinnor. Hon påstår även att många pappor drar sig ur ansvaret för barnen 
vilket innebär att det finns överlastade mammor som inte fungerar särskilt bra. Hon framför 
att detta är en fråga som därför borde komma upp på den politiska dagordningen. Vidare 
påtalar hon problemet att pappors bristande ansvar bör lösas enligt följande ”recept”:

"Morötter är bättre än piskan" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 21, 17 nov. 2000). 

Det kan inte skönjas någon åsiktsskillnad mellan äldre och yngre kvinnor eller mellan 
kvinnor som tillhör olika partier 
I båda undersökningskommunerna påstår huvuddelen av kvinnorna, oavsett partifärg, att de i 
huvudsak representerar partiet eller väljarna. En grupp Luleåkvinnor hävdar dessutom att de 
företräder alla kommunmedborgare. En kvinna i Gällivare respektive tre Luleåkvinnor uttalar 
uttryckligen att de i första hand är ombud för kvinnorna. I svaren som ges av de kvinnliga 
politikerna kan det ej skönjas någon skillnad mellan äldre och yngre eller mellan oppositionen 
och de styrande socialdemokratiska partierna.   

Kvinnlig organisering 
Kvinnor kan, enligt nedanstående skrivning av Gunnel Gustafsson, handla kollektivt och 
gemensamma handlingar ger kvinnor möjlighet att flytta fram sina positioner.

"Den övergripande teoretiska frågan är vilket (politiskt) handlingsutrymme kvinnor 
har som grupp: På vilka premisser får de organisera sig? De här frågeställningarna 
är baserade i ett medvetet aktörs- och maktperspektiv, en inriktning på vem som 
gör vad, när och hur snarare än vem som får vad, när och hur. …" (Gustafsson, 
1993: 29). 
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Utifrån denna maktteoretiska bakgrund där aktörerna synliggörs försöker jag i detta avsnitt 
även i detta arbete studera kontextens roll när det gäller kvinnlig organisering: Hur har de 
kvinnliga politikerna i Gällivare respektive Luleå agerat under mandatperioden 1994-98? Har 
det funnits samverkan såväl synligt som osynligt och informellt mellan kvinnorna? När har 
det gått bra? Blev det ett hinder? När och i vilka situationer förekommer samarbete mellan 
kvinnliga kommunalpolitiker som tillhör olika partier. Vilka kontakter har de valda kvinnliga 
politikerna med andra existerande kvinnogrupper? Vem stöder vem? Kontakter med kvinnliga 
nätverk, kvinnojourer och kvinnoklubbar? 

Kvinnlig organisering via kvinnoklubben 
En socialdemokratisk kvinna i Gällivare uppger att hon är med i kvinnoklubben och hävdar 
att hon får det främsta stödet via denna organisation:

"Det känns bra att gå på deras möten!" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 8, 1 mars 2001). 

Dessutom påstår hon att det inte förekommer några konfliktfyllda möten i kvinnoklubben. 
Ändå konstaterar denna kvinna att många av de politiskt aktiva kvinnorna inte deltar i denna 
kvinnliga organisering. En annan påtalar också att kvinnoklubben inom det socialdemokratiska 
partiet inte längre är så aktiv. Hon framför att den främsta anledningen är att en del gamla 
eldsjälar har försvunnit. Emellertid påpekar hon att den kvinna som var kommunalråd fram 
till 1994 fortfarande är engagerad. Vidare lyfter hon fram att kvinnoklubben en gång per år 
arrangerar ”något roligt”. Informanten uppger att hon känner en stor samhörighet med 
”kvinnoklubbisterna”:

"Man kan skratta tillsammans" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 2, 30 jan. 2001). 

En tredje, mycket erfaren, Gällivarekvinna har inte varit med i kvinnoklubben på många år. 
Tidigare har hon suttit i kvinnodistriktets styrelse. Dessutom har hon arbetat med 
kvinnojouren. En fjärde har deltagit i arrangemang som kvinnoklubben haft. Hon berättar att 
klubben diskuterar gemensamma frågor före representantskapsmöten. I övrigt kan inte 
informanten erinra att det har funnits andra gemensamma aktiviteter bland kvinnorna.  

I Luleå uppger flera socialdemokratiska kvinnor att de är ”kvinnoklubbister”. Några av dessa 
ger följande kommentarer till detta kvinnopolitiska engagemang: 

• En hävdar att hon har ”kommit fram” tack vare kvinnoklubbarna. Hon uttrycker dock en oro 
över att det är låg aktivitetsgrad i kvinnoklubben och att vissa s-föreningar vill lägga ned 
kvinnoklubben vilket hon motsätter sig.
• En annan berättar att hon började sitt partipolitiska arbete via kvinnoklubben. Hon tillägger 
att hon är del av en informell kvinnogrupp som hon påstår är allmänt stärkande för henne, att 
hon är aktiv i ett kvinnligt nätverk som är inriktad mot Ryssland, att hon har kontakter med 
kvinnojouren, Esperanza (en förening för att främja kontakter mellan och med invandrar-
kvinnor; förf. kommentar) samt ”tjejjouren” Amanda. Samma kvinna konstaterar att hon inte 
har någon mentor. Hon deklarerar att ju högre upp man kommer desto mer ensam blir man 
och att hon också känner sig ensam som kvinna. Dessutom påstår hon att kvinnor inte alltid 
stöttar varandra. 
• En tredje ger också informationen att hon deltar ibland när ”kvinnoklubbister” träffas och att 
det några gånger har förekommit samarbete mellan kvinnor som tillhör olika partier.  
• En fjärde socialdemokratisk respondent har varit ledamot i kvinnodistriktets styrelse under 
mandatperioden 1994-98.  
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• En femte socialdemokratisk kvinna gick in i kvinnoklubben 1997 när hon flyttade in till 
centrala Luleå. Hon uttrycker att hon inte har känt något behov tidigare: 

"När man är ung tror man att det är jämlikt!" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 5,  
1 sept. 2000). 

• En sjätte kvinna från det socialdemokratiska partiet i Luleå är medlem i kvinnoklubben från 
hösten 1995. Hon påstår att anledningen till att hon gick med är att hon med stigande ålder har 
blivit kvinnopolitiskt medveten och att det finns ett annat synsätt i klubben. Medelåldern är dock 
hög. Denna informant uppger att det är ”lättsammare” där och berättar att ”kvinnoklubbisterna”, 
cirka fem till sju personer deltar, träffas en gång varannan månad.  

Inom partiet – via kvinnliga nätverk 
En tidigare ledande kvinnlig s-politiker i Gällivare samverkade med kvinnorna i partiet innan 
hon lämnade kommunalpolitiken. En annan mycket politiskt erfaren Gällivarekvinna berättar 
att de kvinnliga politikerna inom det socialdemokratiska partiet har pratat om att ha träffar för 
att stötta varandra. En tredje berättar att de socialdemokratiska kvinnorna träffas och att hon 
deltar i sådana möten. Hon hävdar att det är behövligt och anför att ”det skulle behövas mer 
kontinuitet”. Samma kvinna deklarerar emellertid att det var mindre ”hårt” 1994-98 än under 
mandatperioden efteråt. En fjärde uppger att det har förekommit någon enstaka träff för 
kvinnor inom partiet. En femte vittnar också om att s-kvinnor i fullmäktige träffas ibland. En 
sjätte socialdemokratisk kvinna lyfter fram att kvinnorna inom hennes parti hjälper varandra. 
Något annat samarbete säger hon sig inte känna till. 

I Gällivare berättar en kvinnlig politiker att hon bjöd hem alla s-kvinnor i fullmäktige efter ett 
fullmäktigemöte för att de skulle stötta varandra och att alla kvinnor kom utom en. 
Reaktionen från vissa män var enligt henne att de talade i termer som att ”nu skall kvinnorna 
gadda ihop sig” (detta kan tolkas som att de utövade en form av härskarteknik gentemot 
kvinnorna; förf. kommentar). Denna kvinnliga politiker uppger att initiativet därefter ”rann ut 
i sanden”. Från ett oppositionsparti i Gällivare påstår en kvinnlig politiker att kvinnor inom 
hennes parti har haft informella träffar där kvinnopolitiska frågor har diskuterats och att både 
valda kvinnliga politiker samt andra kvinnor inom partiet har deltagit. Hon tillägger 
emellertid att de kvinnliga politikerna har varit i majoritet. En annan kvinnlig politiker från 
samma parti uppger också att det finns en kvinnogrupp inom hennes parti med tillägget att en 
sådan alltid har funnits. Det finns enligt henne ingen styrelse etc. inom denna grupp utan två 
personer är kvinnopolitiskt ansvariga. Vidare berättar denna kvinna att kvinnogruppen träffas 
under trevliga former: Ofta finns det vissa konkreta punkter som diskuteras när gruppen 
träffas. För varje år presenterar gruppen också en årsberättelse. 

En ledande kvinnlig socialdemokrat i Luleå berättar att hon bjöd hem de unga kvinnorna efter valet 
1998 och talade om för dessa att de bör lämna striden mellan två 50-åriga ”gubbar” (dvs. striden 
om kommunalrådsposten mellan två män; förf. kommentar). Informanten är kvinnoklubbist.  

Samarbete mellan kvinnliga politiker som tillhör olika partier - framför allt i Luleå 
I Gällivare uppger en socialdemokratisk kvinna att det inte fanns något tvärpolitiskt samarbete 
mellan kvinnor förrän mot slutet av mandatperioden 1994-98. Då kontaktade s-kvinnorna 
kvinnor från vänstern: 

"… för att få ordning, stötta och för att inte bara männen skall tala" (kvinnlig 
politiker i Gällivare, nr 7, 28 febr. 2001). 
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Samma informant deklarerar dock att (utövande av denna härskarteknik; förf. kommentar) 
inte alla män uppträder på ovan nämnda sätt. Hon ställer slutligen frågan:

”Varför lyssnar inte männen” (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 7, 28 febr. 2001). 

En annan Gällivarekvinna från det socialdemokratiska partiet berättar likaså att kvinnor från alla 
politiska partier träffats. Hon tillägger att kvinnojouren försvann (den byggde på frivillig basis).  

Från den politiska oppositionen i Gällivare lyfter en kvinna fram att hennes parti har ordnat 
träffar med andra kvinnliga politiker, främst socialdemokratiska. En annan från samma parti 
har inte varit delaktig i kvinnlig organisering i någon form. Hon påpekar emellertid att det 
inom hennes parti finns en aktiv kvinnogrupp och att det efter 1998 års val finns ett samarbete 
med s-kvinnorna.  

De kvinnliga politikerna i Luleå uttrycker till stor del att de har träffats över partigränserna under 
mandatperioden 1994-98 via inbjudningar från de olika partierna. Följande kommentarer har 
getts från vissa av de socialdemokratiska kvinnliga fullmäktigeledamöterna till denna 
kvinnliga organisering över partigränserna:

• att nätverket för närvarande ligger i träda och att orsaken är tidsbrist 
• att nätverken har upphört därför att det finns fler kvinnor i ledande positioner 
• att det har funnits ett samarbete mellan kvinnliga politiker som tillhör olika parter.    
• att de kvinnliga politikerna har samverkat vid planteringen av ett kvinnoträd, att en talarstol 
för kvinnor har iordningställts och samarbete har skett via det kvinnliga nätverket. 
• att det var vissa eldsjälar som drev det kvinnliga nätverket  
• att det förekommer många enskilda kontakter mellan kvinnor, mestadels beroende på att det 
är ganska ensamt och ”blåser på toppen” och att man känner igen varandras situation (även 
om den inte är formellt erkänd). 

Några socialdemokratiska kvinnor i Luleå påstår emellertid att partipolitiken överskuggar 
kvinnlig organisering: 
• samarbete mellan kvinnorna försvåras av att partierna är olika.
• det har hårdnat gentemot andra partier 

Kvinnor från den politiska oppositionen i Luleå har också deltagit i det kvinnliga nätverket 
över partigränserna och ger följande bilder av denna kvinnliga organisering: 

• att det kvinnliga nätverket, trots att det har upphört, finns i bakgrunden och att resultatet av 
nätverket är att följande motioner har gått igenom: Jämställdhetsstipendium utdelas årligen, 
ett kvinnoträd har planterats (i en park i centrala Luleå; förf. kommentar), jämställdhets-
utskottet är förstärkt och att det har förekommit tvärpolitiska kampanjveckor mot porr. 
• att enskilda medlemmar har varit mer aktiva i sådana sammanhang, till exempel deltog en 
manlig partikamrat i ett antiporrarrangemang.  
• att det inte är bristande intresse utan tidsbrist som har orsakat att nätverket har upphört 
• att det under mandatperioden 1994-98 fanns ett samarbetsmönster på den kommunal-
politiska arenan rörande ett ”kvinnoträd” 
•att det kvinnliga nätverket har varit trevligt och har gett mest när det gäller samarbete mellan 
kvinnor över partigränserna men att nätverkets verksamhet har stannat av.  
• att nätverket över partigränserna så småningom blev partipolitiserat  
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• att det gick åt ganska mycket tid för de föreläsningar som gavs vilket innebar att det blev lite 
tid för diskussioner och att delta i ett sådant samarbete är därför en tidsfråga. 
• att det har funnits många kvinnliga ledare under mandatperioden 1994-98 har varit betydelsefullt.
• att det har varit en dialog och ett fungerande samarbete mellan de kvinnliga ledarna och att 
detta har fungerat bättre än mellan män i motsvarande positioner. Som exempel på detta 
nämner hon att det har varit legitimt att spontant ringa till kvinnliga gruppledare.  
• att det i fullmäktige under mandatperioden 1994-98 har funnits en tendens att kvinnor stöder 
kvinnor över partigränserna, framför allt i form av reaktioner på ojusta ”påhopp”.  
• att det har varit positivt med olika relationer till den fristående kvinnorörelsen.
• att det har varit relativt god anda i kommunfullmäktige trots följande uttalande av en 
kvinnlig oppositionspolitiker::  

"… naturligtvis, personliga påhopp förekommer …" (enkätsvar kvinnlig politiker i 
Luleå, nr 25, 13 febr. 2001).

Kvinnliga politiker som inte deltar i samverkan mellan kvinnor
En kvinna från det socialdemokratiska partiet i Gällivare påstår att det inte är så populärt att 
tala om kvinnofrågor och att det är förlegat. Däremot vill hon locka kvinnor till möten rörande 
intressanta frågor men deklarerar att även män skall vara välkomna. Enligt henne bör också 
arbetet i kvinnojouren riktas till både män och kvinnor.  

En kvinnlig representant för oppositionen i Gällivare berättar att hennes parti hade två mandat 
i fullmäktige vilka innehades av två kvinnor och att de samarbetade väl. Hon tillägger att hon inte 
har haft kontakt med kvinnorörelsen i någon form. En annan från den politiska oppositionen 
hävdar att det inom hennes parti i Gällivare finns ett motstånd mot kvinnlig organisering:  

"Den som är bäst skall gå vidare!" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 4, 14 febr. 2001). 

I Luleå påstår en socialdemokratisk kvinnlig politiker att det finns oorganiserade konstellationer 
bland kvinnorna. Hon tillägger att för många kvinnor i slutna rum skapar insinuationer. Denna 
fara som enligt henne finns i slutna rum är att det resulterar i ryktesspridning, till exempel den 
som har riktats mot henne själv och en annan yngre kvinnlig politiker. Denna kvinna 
deklarerar att det var en masspsykos när denna kris pågick för fullt. Hon tillägger att en brist 
hos kvinnor är att de ofta är intriganta:

"Männen använder kvinnorna som budbärare. … Männen styr och kvinnorna lyder. 
… Ett gammalt mönster som männen utnyttjar!" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 19, 
13 nov. 2001). 

En ung socialdemokratisk kvinna i Luleå påstår att de flesta kvinnor som sitter i fullmäktige 
har varit aktiva i kvinnoklubbar men att de unga kvinnorna inte är intresserade av detta. I 
stället uppger hon att unga s-kvinnor har umgåtts inom SSU. En annan ung kvinnlig politiker från 
det socialdemokratiska partiet i Luleå berättar att hon är aktiv i ett kvinnligt nätverk av unga 
kvinnor där deltagarna är ”SSU-tjejer” och andra unga kvinnor med samhällsengagemang. 

Från den politiska oppositionen i Luleå påstår en kvinnlig politiker att hon inte har varit 
delaktig i någon form av kvinnlig organisering och förklarar detta med att tiden saknas. 
Dessutom deklarerar hon: 

"Jag är lite allergisk mot detta … kvinnlig organisering är ofta en ´dotteravdelning´ 
till politik" (kvinnlig politiker i Luleå nr 17, 7 nov. 2000).   
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Har kvinnorna förbättrat sina villkor?
Anna Jónasdottir påstår att det finns en sorts gemensam nämnare för kvinnor. Denna är att det 
finns ett intresse att inte låta sig förtryckas som kvinna och att bekämpa patriarkatet 
(Jónasdóttir 1985:19).

Bidrar kvinnorna i Gällivare och Luleå genom sina annorlunda politiska praxis till att tolka, 
upprätthålla och förändra både politikens innehåll och institutionernas funktionssätt? 
Jämförelsepunkten i detta fall är vad som hänt om kvinnorna inte varit där.

Kvinnorna har fått det sämre 
En socialdemokratisk kvinnlig politiker i Gällivare hävdar att kvinnorna har fått det sämre på 
grund av att det finns färre jobb och att föräldraförsäkringen är sämre än tidigare. Liknande 
tankar förs fram av en partikamrat som påstår att under mandatperioden 1994-98 försämrades 
villkoren för kvinnor på jobbet, barnbidraget sänktes samt att det blev lägre ersättningsnivåer 
för sjukpenning och A-kassa. Dessutom deklarerar hon att dessa besparingar drabbade kvinnor i 
första hand. En tredje socialdemokratisk kvinna i Gällivare uttrycker ett liknande synsätt: 

"Nej. Alla neddragningar har varit negativa för kvinnorna” (kvinnlig politiker i 
Gällivare, nr 7, 28 febr. 2001). 

En fjärde socialdemokratisk Gällivarekvinna är ambivalent i sitt svar:
"Kvinnliga väljare ´kommer´ till kvinnliga politiker. … Det blev inte mjukare 
framtoning i politiken när kvinnorna blev fler. … Långbänkar fortsätter – kvinnor 
driver inte på sådana" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 9, 1 mars 2001).

Från oppositionen i Gällivare ger en kvinna följande exempel på försämringar för kvinnorna:
"Man slogs i socialnämnden för att kvinnojouren skall få mer medel till sin 
verksamhet. Ändå blev kvinnojouren nedlagd igen" (kvinnlig politiker i Gällivare, 
nr 4, 14 febr. 2001). 

Hon berättar emellertid att kvinnojouren skall starta igen och att hon har anmält sig till dess 
verksamhet. Dessutom påstår hon att många andra kvinnor i Gällivare har sagt sig ha ett 
intresse att ge stöd till verksamheten. Ett annat exempel på försämringar för kvinnorna enligt 
samma informant är att när det gäller pensionärers villkor diskuterade man i nämnden 
skillnaden mellan ”fattigpensionärer” och ”rika pensionärer”. Denna kvinna uppger att hon 
drev linjen att det inte är så stora skillnader mellan olika grupper beroende på skatter, bidrag, 
avgifter etc. och hon fick socialnämnden att ändra inställning till detta förhållande. Besparingarna 
har drabbat kvinnorna hävdar likaså en annan kvinnlig politiker från oppositionen i Gällivare: 

"Det gick lite fort … man kanske skulle ha tänkt efter … " (kvinnlig politiker i 
Gällivare, nr 13, 27 mars 2001).

Ytterligare två kvinnliga politiker från den politiska oppositionen i Gällivare uttrycker ett 
liknande synsätt, dvs. att kvinnorna har fått en försämrad situation under mandatperioden 
1994-98.

I Luleå uttrycker flera socialdemokratiska kvinnor att kvinnorna har fått det sämre: 

• det var ett steg bakåt att kvinnoträdet sågades ned. I övrigt berättar en kvinnlig politiker att 
hon genomgående har arbetat för att förbättra kvinnors villkor.
• att det enligt flera av de kvinnliga politikerna inte har varit möjligt att förbättra kvinnors 
situation genom sitt politiska engagemang  
• att det fackliga arbetet har i högre grad gett bättre villkor för kvinnorna.
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• att listor har satts ihop inom en informants parti där en erfaren man är första namn och en 
oerfaren kvinna andra namn. Slutsatsen denna kvinna drar är att de kompetenta kvinnorna 
som inte var unga längre inte fick förtroendet medan en äldre man får fortsatt förtroende.  
• att man borde pröva folk innan de nomineras 
• att det är önskvärt med tidsbegränsning av förtroendeposter.  
• att kvinnors situation hade kunnat förbättras om de kvinnor som lämnade sina uppdrag under 
mandatperioden hade ”stannat kvar och kämpat och bråkat”. Denna infomant illustrerar 
försvagningen av kvinnans makt på följande sätt:  

"Det är bättre för männen att behålla de gamla som har dansat tango i takt" 
(kvinnlig politiker i Luleå, nr 19, 13 nov. 2001). 

Samma kvinna uttrycker också att hon är besviken eftersom ingen kvinnlig politiker har försvarat 
henne och en yngre kvinnlig politiker när de enligt henne har drabbats av ryktesspridning.  

• att det endast är politiker som lämnade sina uppdrag under mandatperioden.  
• "Nej! Kvinnorna var ett hot. De som hade fått ledande positioner utgjorde ett hot. Männen 
var ute efter dessa poster" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 11, 3 okt. 2000). 
• att det i många år har varit en tillbakagång för kvinnor ”under spartider” trots att en  kvinna 
påstår att hon alltid bevakar sådana frågor. Emellertid uppger samma kvinnliga politiker att 
det är svårt när ekonomiska argument kan användas mot reformer som skulle gynna kvinnor.  
• att män ofta är förvaltningschefer och det är likaså män som är ordförande i styrelser och nämnder. 
Den kvinna som uttrycker detta undrar hur det skall gå att förbättra detta. Beträffande arbetet i 
en nämnd uppger hon att det politiska uppdraget har varit ett misslyckande.  
• att äldre och medelålders kvinnor enligt en socialdemokratisk kvinna använde henne som ett 
negativt exempel på att unga kvinnor inte klarar sig. 

Ett misslyckande är att chefstjänstemän och mellanchefer är män enligt en kvinnlig politiker 
från oppositionen i Luleå. Hon deklarerar att ett sätt att råda bot på detta förhållande kan vara 
att rekryteringsgrupper till hälften bör bestå av kvinnor. En annan kvinnlig oppositions-
politiker i Luleå berättar att hon har drivit demokratifrågor och att hon också har fått gehör för 
detta. Hon hävdar dock att hon inte har fått gensvar på frågor rörande valfrihet trots att 
valfrihet när det gäller att välja barnomsorg troligen kan betraktas som en kvinnopolitisk 
fråga. En tredje Luleåkvinna från oppositionen svarar bestämt nej på frågan om hon har 
kunnat förbättra kvinnors villkor. Hon deklarerar att den har försämrats under perioden 1994-
98 och som exempel på detta anger kvinnan att den offentliga sektorn och pensionssystemet 
har försämrats. 

Förbättringar av kvinnors villkor 
Ganska många kvinnor från det socialdemokratiska partiet i Gällivare är positiva beträffande 
kvinnors villkor under mandatperioden 1994-98: En påstår att s-kvinnorna i Gällivare lärde 
sig av informantens agerande i samband med striden om kommunalrådsposten. Hon hävdar 
att hon var en bra förebild:

"… Jag gick inte under. … Jag hade också hedern i behåll … " (kvinnlig politiker i 
Gällivare, nr 5, 15 febr. 2001). 

En annan kvinna pekar på att det finns fler kvinnor i politiken och det har skapats heltids-
tjänster för kommunalt anställda kvinnor. En tredje lyfter också fram att kvinnor anställda i 
Gällivare kommun har fått heltidsarbeten. Hon tillägger att kvinnolönerna i kommunen höjdes 
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kraftigt från 1993-94 och att kommunen försöker fortsätta med denna utveckling. En fjärde 
hävdar att en förbättring av kvinnors situation är att undersköterskor inom kommunen skall få 
heltidstjänster och att de fick de en ”dräglig” lön. Hon berättar även följande:

"Jag har inte kommit så långt med mina motioner som till fullmäktige. Den första 
mandatperioden man sitter handlar mycket om att lära sig hur systemet fungerar, 
hur man knyter kontakter, hur man lägger fram en motion så att man får igenom det 
man vill och vilka man ska samarbeta med i olika situationer" (enkätsvar, kvinnlig 
politiker i Gällivare, nr 15, våren 2001). 

Kvinnor som arbetade fackligt initierade enligt en femte socialdemokratisk politiker i 
Gällivare en motion i fullmäktige om att alla kommunala tjänster skall vara heltidstjänster. 
Denna kvinna berättar att socialdemokraterna och vänsterpartiet lade fram förslaget vilket 
stöttades av alla frånsett moderaterna. Socialnämnden drev och genomförde att vårdpersonal 
skall ha heltidsarbete berättar likaså en sjätte socialdemokratisk kvinna i Gällivare. 
Anledningen att beslutet togs var bland annat, enligt henne, att detta behövdes för att få 
kompetenta människor att stanna kvar. Vidare anför hon att följden blev att arbetsgivaren tog 
bort nattjänster. Kvinnan berättar vidare att socialdemokraterna höll de andra partierna 
informerade så att de var med i processen. Hon tillägger att SKP reserverade sig när beslutet togs.  

"Det gick kanske för snabbt." (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 10, 15 mars 2001). 

Från oppositionen i Gällivare ger de kvinnliga politiker följande positiva kommentarer 
rörande kvinnors villkor under mandatperioden 1994-98: En påstår att hennes parti lade fram 
en motion tillsammans med det socialdemokratiska partiet om att det skall finnas 
heltidstjänster för anställda inom kommunens sociala sektor. Hon tillägger att för vissa män 
inom kommunalpolitiken blev detta en ”penningfråga”. En man inom hennes parti som själv 
är sjuksköterska uttryckte enligt henne att det är tillräckligt jobbigt med en deltidstjänst (han 
har själv en heltidstjänst) och att han ville att de anställda skall kunna välja sina arbetstider 
men att inga kvinnor inom partiet gav honom sitt stöd. Denna kvinna berättar att när reformen 
genomfördes fick de som fyllde 60 år gå i pension. Hon uppger även att socialnämnden trots 
besparingarna har satsat mycket på utbildning av personalen inom hemtjänsten vilket innebär 
att all personal inom hemtjänsten numera har undersköterskeutbildning. Slutligen tillägger 
samma informant att socialnämnden har försökt få igenom homogena boenden för olika 
vårdtagare. En annan hävdar att kvinnor ser annorlunda på de ”mjuka frågorna” och att de kvinnliga 
politikerna har påverkat politikens innehåll även om man inte kan peka på sådana beslut.  

I Luleå framför också många socialdemokratiska kvinnor att de har uppmärksammat 
förbättringar av kvinnors villkor:  

• En berättar att kommunen har könsuppdelad statistik sedan 1997. Skillnaden har minskat för 
varje år. Målet är förutom att minska skillnader mellan kvinnor och män att utjämna 
löneskillnader. Kommunen arbetar också med arbetsvärdering. Detta arbete initierades av 
informanten. Ett annat prioriterat mål enligt denna kvinna är att se till att barnomsorgen är 
fullt utbyggd. Hon hävdar att en tidigare kvinnlig ordförande i socialnämnden påbörjade detta 
arbete och därefter fortsatte informanten utbyggnaden. Denna kvinna deklarerar att hon har 
drivit på att äldreomsorgen byggs ut. Dessutom uppger hon att det har avsatts pengar för 
projektet ”Trygg och säker kommun”. Hon deklarerar följande: 

"Ja, jag har stenhård koll på löneutvecklingen" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 20, 17 
nov. 2000). 
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• En annan hävdar att hon har drivit många frågor. Hon nämner att hon skrivit en motion om 
att öka kvinnorepresentationen i bolagsstyrelser genom att ha kvotering till sådana uppdrag. 
Samma kvinna uppger även att hon har arbetat med kvinnofrågor mot Barents. Att hon som 
förebild finns i EU, riksdagen och att hon har tagit över ordförandeskapet i arbetarkommunen 
är enligt henne en förbättring för kvinnor. 
• En tredje påstår att i budgeten för år 2000 öronmärkte man i socialnämndens budget att 5 
miljoner skulle avsättas för att göra heltidstjänster av deltidstjänster. Inom skolans område är 
inom fyra år 95 % av alla tjänster heltidstjänster enligt henne. Denna kvinna påstår att hon 
genom att driva frågan har medverkat till ovanstående positiva utveckling.  
• En fjärde deklarerar att mandatperioden 1994-98 var en period av ”lärande” för många 
kvinnor; det som grundlades under dessa år har fortsatt efter 1998. Hon exemplifierar med att 
berätta att hon efter valet 1998 var ledamot i socialnämnden. Det bestämdes då att fler 
heltidstjänster skulle inrättas inom nämndens ansvarsområde. Dessutom togs ett beslut om 
”kvinnofrid”. Vidare inrättades ett medborgarkontor i Råneå vilket denna kvinna tycker är bra 
för barnlediga kvinnor. 
• Inom jämställdhetskommittén har det enligt en femte socialdemokratisk Luleåkvinna funnits 
en levande diskussion och dialog vilket hon anser har varit viktigt.
• En ung socialdemokratisk kvinna uppger att hon inte har drivit speciella kvinnofrågor. Hon 
tillägger emellertid att hon har skrivit en motion om att införliva FN:s barnkonvention i Luleå 
kommun och att hon har varit en förebild för andra unga kvinnor. 

Kvinnliga oppositionspolitiker i Luleå pekar på följande förbättringar av kvinnors villkor:  
• En deklarerar att 80 procent av kommunens budget handlar om ”kvinnofrågor”. Hon påstår 
att inom detta område har också förbättringar skett under mandatperioden 1994-98 (om man 
beaktar att budgeten är större än tidigare). Andra förbättringar som har skett är enligt hennes 
svar att kommunens deltidstjänster har gjorts om till heltider. Dessutom påstår denna kvinna 
att hon har varit en förebild som kvinnlig politiker.  
• Villkoren har förbättrats för kvinnor enligt en annan Luleåkvinna från oppositionen. Hon 
nämner att kollektivtrafiken har förbättrats (det är mest kvinnor som åker buss), att 
begränsning av bilismen har inneburit bättre närmiljö för barnen, att arbetsvärdering av 
kommunala löner har skett, att kvinnojouren och en ”tjejjour” har fått ökade resurser. Denna 
kvinna uppger att hon har känt sig som en förebild, till exempel att hon inte har sysslat med 
”pajkastning”. Hon deklarerar att hon har eftersträvat att vara tydlig men inte efter att vara 
elak och att hon har haft ambitionen att inte tala för länge. Samma kvinna berättar vidare att 
hon var blyg till att börja med men har vuxit in i rollen.
• En tredje uttrycker att det är svårt att besvara frågan, åtminstone beträffande kvinnor i 
kommunen generellt. Hon tillägger: 

"Jag har agerat för att veganer i skolan ska få vegankost … dvs få den mat de 
normalt äter i skolan … det har blivit bättre och majoriteten av veganerna är 
flickor" (enkätsvar, kvinnlig politiker i Luleå, nr 25, 13 febr. 2001). 

Denna kvinna uppger att hon lade en interpellation i fullmäktige om ärendet efter att ett 
försök att agera i skolstyrelsen inte hade gett något resultat. I övrigt framför hon att hon har 
kunnat stötta sin kvinnliga gruppledare men även andra kvinnor i fullmäktige. 
• En fjärde deklarerar att ”det vore förmätet” att tro att hon har kunnat förbättra kvinnors 
villkor. Hon tillägger att det skulle synas om man går igenom handlingarna. Men, hon deklarerar 
att musik och ”tjejer” är hjärtefrågor för henne och uttrycker att hon är bekymrad över att 
”tjejer” övergår från att vara aktiva till att vara passiva musikkonsumenter.  
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• En femte kvinna berättar att hon har försökt ”peppa” kvinnorna och att hon också har berömt 
kvinnor från andra partier.
• En sjätte påstår att hon har ingett respekt. Män återupprepar varandra enligt henne men 
balansen mellan könen har varit bra. Hon berättar att man i skolstyrelsen har arbetat med att 
synliggöra flickorna i skolan exempelvis i samband med undervisning i datakunskap och att 
diskussion har enligt henne skett om att eventuellt könssegregera klasser. Vidare hävdar hon 
att kvinnliga politiker har initierat sådana frågor, oavsett partitillhörighet, men att män stöttade. 
Denna kvinna berättar också att inom hennes parti har kvinnorna drivit frågan att allmänheten 
endast skall ta in på hotell som inte visar pornografi och att manliga partikamrater har stöttat 
denna aktion. Enligt henne har insändare skrivits på lokal nivå och därefter har 
rekommendationen spridit sig till kommunen där även förfarandet rekommenderas. Slutligen 
tillägger hon att hennes parti är ett feministiskt parti och även männen ställer upp på detta.  
• En sjunde deklarerar att hon är emot kvotering. Hon tillägger att hon också har haft 
funderingar runt existensen av kvinnoförbundet inom partiet. Vidare berättar samma kvinna 
att hon ”lyfte in en kvinnlig partikamrat på ´hennes plats´ i kommunen. Dessutom påtalar hon 
att länsförbundet för partiet ville nyttja kvinnoförbundets pengar vilket var ett stöd från 
landstinget och att hon kämpade mot detta (vilket också gav resultat).
• En åttonde oppositionspolitiker i Luleå uppger att hennes parti driver krav på att det skall 
finnas olika alternativ inom omsorgen. Hon hävdar att det är en kvinnofälla om man inte får 
göra detta. 

Sammanfattning:
I båda kommunerna finns såväl en mörk som en ljus historieskrivning,  
dvs. en historia om en dynamisk maktrelation   
Både i Gällivare och Luleå pekar de kvinnliga politikerna på att de i större utsträckning än 
männen representerar kvinnor. Rättviseargumentet nyttjas av några Luleåkvinnor. Resurspers-
pektivet lyfts emellertid fram i högre grad av många kvinnliga politiker i Gällivare. Det argument 
som framför allt nyttjas av kvinnorna både i Gällivare och Luleå är intresseperspektivet.

En Gällivarekvinna deklarerar att äldre män klamrar sig fast vid maktpositioner och en annan 
i Luleå påstår att fackligt arbete gynnar kvinnor i högre grad än politiskt arbete Dessutom 
hävdar en kvinnlig politiker i Luleå att de kvinnliga politikerna har motarbetat varandra.  

Utifrån de svar jag har fått i Gällivare och Luleå finner jag inte att de kvinnliga 
fullmäktigeledamöterna explicit uttrycker att de är representanter för kvinnliga väljare eller 
kvinnor i allmänhet utan de upplever sig i huvudsak som företrädare för partiet eller sina 
väljare. Detta behöver dock enligt min mening inte ses som något negativt utifrån ett 
kvinnoperspektiv om man nyttjar det intressebegrepp som Anna Jónasdóttir (1985:27) har 
argumenterat för. Dessa kvinnor har varit synliga i en tidigare mycket manlig struktur. 
Dessutom företräder kvinnorna kanske multipla identiteter och flera intressen samtidigt.  

I Gällivare och Luleå anger emellertid en kvinna i vardera kommun att de i första hand 
representerar fackföreningar med framför allt kvinnliga medlemmar. En annan Luleåkvinna 
anser sig företräda bland annat vårdbiträden (som oftast är kvinnor) och en tredje tycker att 
hon är en representant för ensamstående småbarnsmammor. Dessa kvinnor betraktar jag i 
första hand som kvinnorepresentanter och att de kan sägas representera kvinnors intressen.
Att två i denna grupp är aktiva i kvinnligt dominerade fackföreningar är ett intressant resultat. 
Detta är få fall men på längre sikt kan kanske fackföreningar med många kvinnliga 
medlemmar och representanter fostra kvinnliga politiker som i första hand vill företräda kvinnor?  
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Huvuddelen av de kvinnliga politikerna i både Gällivare och Luleå har varit aktiva i kvinnlig 
organisering i någon form: Kvinnorna i Gällivare och Luleå har bildat nätverk av olika skäl. I 
Gällivare handlar det framför allt om att kvinnor både inom och utom partierna vill stötta 
varandra. En Gällivarekvinna avlägger ett yttrande som kanske kan tolkas som att hon har den 
kvarvarande synen att kvinnor inte har lika stor politisk kompetens som män: 

"Den som är bäst skall gå vidare!" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 4, 14 febr. 2001). 

Maud Eduards (2000:70) tankar om att kvinnor inte har möjlighet att organisera sig utan att 
möta motstånd kan skönjas i den verklighet som denna kvinnliga politiker i Gällivare 
beskriver: När kvinnliga fullmäktigeledamöter inom det socialdemokratiska partiet i Gällivare 
träffades med syftet att stötta varandra påstår en informant att några män idkade härskarteknik 
gentemot kvinnorna vilket medförde att detta informella nätverk upphörde. Enligt ett 
pessimistiskt synsätt kan detta motstånd enligt min mening tolkas som att den härskarteknik 
som vissa män påstås ha utövat gentemot kvinnorna lyckades. Enligt en mer optimistisk 
tolkning behöver däremot inte misslyckandet att samla kvinnorna på längre sikt ha något 
samband med de manliga aktörernas agerande utan det kan bero på andra faktorer, t ex 
tidsbrist kan ha gjort att verksamheten upphörde. 

Luleåkvinnorna har förutom att ge stöd till varandra som de kvinnliga politikerna i Gällivare 
gjorde nyttjat nätverket för att driva gemensamma kvinnopolitiska frågor. Dessutom har vissa 
av de kvinnliga fullmäktigeledamöterna i båda kommunerna varit aktiva i kvinnoklubben.
En socialdemokratisk kvinna i Gällivare är negativ till all kvinnlig organisering med 
motiveringen att det är förlegat. Hon yttrar också att det inte är så populärt att prata om 
”kvinnofrågor”. Från oppositionen i Gällivare är likaså en kvinna mot kvinnlig organisering. 
Även i Luleå finns det några kvinnliga politiker som är kritiska till kvinnlig organisering. 
Några Luleåkvinnor som är med i SSU pekar framför allt på att unga kvinnor inte är 
intresserade av aktiviteter i kvinnoklubben. I Luleå verkar det emellertid som att två kvinnor 
har upplevt en förvandling i positiv riktning beträffande synen på kvinnoklubben inom det 
socialdemokratiska partiet.   

I Gällivare pekar framför allt de kvinnliga politikerna på följande försämringar av kvinnors 
villkor: Besparingarna inom offentlig sektor har lett till lägre ersättningsnivåer vid 
arbetslöshet, sjukdom och i samband med föräldraledighet. De fastslår också att dessa 
besparingar framför allt har drabbat kvinnorna.  

Luleåkvinnorna har ännu fler dystra vittnesmål om att villkoren har försämrats för kvinnor 
under mandatperioden 1994-98: Kvinnoträdet, en symbol för kvinnorna i Luleå, sågades ned 
av okända personer under denna tidsperiod. En ledamot påstår att äldre kompetenta kvinnor 
utsorterades medan männen behöll sina positioner. En annan deklarerar att äldre och 
medelålders kvinnor har påstått att unga kvinnor inte klarar sig. Enligt en kvinna förekom 
ryktesspridning gentemot vissa kvinnliga politiker. Det är också enligt en förtroendevald 
mestadels kvinnliga politiker som har lämnat sina uppdrag. Ekonomiska argument användes 
mot reformer som skulle kunna gynna kvinnor enligt en ledamot. Andra kvinnor i Luleå anför 
att den offentliga sektorn och pensionssystemet har försämrats. Dessutom berättar de att det 
oftast var män som var förvaltningschefer och ordförande i styrelser och nämnder.  

Den ljusa bilden i Gällivare handlar om att vissa kvinnor påstår att de har varit en förebild för 
andra kvinnor i samhället. Kvinnliga politiker har enligt deras synsätt påverkat politikens 
innehåll genom att de har initierat och genomdrivit att det har skapats heltidstjänster för 
kvinnor. Dessutom har de medverkat till att personalen inom kommunen har fått 
kompetensutbildning. 
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I Luleå påstår kvinnliga politiker att de har medverkat till en bättre löneutveckling för 
kommunalanställda kvinnor, arbetsvärdering har skett, heltidstjänster har inrättats, barn- och 
äldreomsorgen har prioriterats, kamp har skett mot sexuella trakasserier, kollektivtrafiken har 
förbättrats och kvinnojouren har fått mer resurser. En borgerlig ledamot pekar också på att 
hon har yrkat på att det skall finnas olika alternativ inom omsorgen. Även bland de kvinnliga 
politikerna i Luleå anser vissa att de har varit en förebild för andra kvinnor. Dessutom har de 
gett stöd och uppmuntran till andra kvinnliga politiker.

Vad hade hänt om inte kvinnorna hade varit där? Svaret på denna fråga kan inte ges men ett 
troligt svar är att besparingarna hade drabbat kvinnorna i än högre grad (jfr Wängnerud, 1998). 
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8.  De kvinnliga politikernas relationer till män och kvinnor inom 
och utom partiet - ändras balansen mellan underordning och 
integration?

I en artikel med titeln ”Förändringar i förhållandet mellan kvinnor och män” hävdar Hanne 
Haavind att de traditionella könsrollerna håller på att upplösas i dagens samhälle. Detta 
medför att det framträder nya mönster när män och kvinnor möts. Innebörden är också enligt 
henne att maktförhållandet mellan könen påverkas (Haavind 1985:17). Hennes tro är att 
kvinnorna när de underordnas idag därvid för det första lätt drabbas av antingen olika former 
av informell uteslutning, för det andra strängare och mera noggrann värdering eller för det 
tredje att de görs ofarliga som maskotar (Haavind 1985:19). 

Inledningsvis kommer jag i detta kapitel, utifrån Haavinds tre kriterier om kvinnlig under-
ordning och Ås teori om fem härskartekniker (1982), försöka analysera kvinnornas syn på hur 
relationen har varit till männen och kvinnorna inom och utom partiet. Den andra delen 
behandlar eventuell frivillig underordning bland de kvinnliga fullmäktigeledamöterna. I ett 
tredje avsnitt redovisar jag de kvinnliga politikernas svar på frågan om männen har behövt 
kvinnorna som allierade. 

Härskarteknik och kvinnlig underordning? 
Osynliggörande (olika former av informell uteslutning) 
En kvinnlig politiker från det socialdemokratiska partiet i Gällivare påstår att männen var bättre 
under mandatperioden 1994-98 än under perioden efteråt. Hon hävdar att vissa män, både inom 
och utom partiet, är ”buffliga”. Beträffande kvinnorna ger hon en bild av att kontakterna har 
varit bra hela tiden. Även en annan kvinna från samma parti riktar kritik mot mäns agerande: 

"Männen har utövat härskarteknik. Endast männen talade i fullmäktige. Vid ett enda 
tillfälle tog man tag i detta. De flesta ordförande var män. Beträffande kvinnorna 
fick de för lite stöd" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 7, 28 febr. 2001). 

Från oppositionen deklarerar en Gällivarekvinna att det har varit bra frånsett det hon kallar 
”gubbarna”. En annan påtalar att en del ”gamla stötar” var kvar under mandatperioden 1994-98:  

"Vissa kunde aldrig acceptera en kvinna – de körs över idag. … Nu är det en stark 
kvinnogrupp" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 12, 27 mars 2001). 

En kvinna från det socialdemokratiska partiet i Luleå berättar att hon är besviken på vissa 
människor. Därför påstår hon att hon informerade media och uppgav att vissa äldre män inte 
accepterade kvinnor i ledningen. Informanten poängterar dock att hon har många ”fina” 
politiska kamrater. En annan deklarerar att ”männen styr och kvinnorna dansar med”. Hon 
tillägger emellertid att det finns några Luleåkvinnor med egen makt som träffas innan möten. 

Från oppositionen i Luleå uppger en kvinna att de äldre kvinnorna ger stöd medan männen 
inom partiet talar om att det finns en ”käringmaffia”. Hon hävdar emellertid att utanför hennes 
parti stöttar och uppmuntrar manliga politiker i högre grad än kvinnliga.  Hon påstår också att 
dessa kvinnor som ej är partikamrater i högre grad än männen utövar härskarteknik. Enligt 
henne handlar det troligen om att sådana kvinnor är rädda att tappa sina positioner. En annan 
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deklarerar att hon hade goda relationer till kvinnor från alla partier. Hon hävdar emellertid att 
en manlig ordförande i en nämnd var en dålig lyssnare: 

"Ishall, sporthall var männens revir" (kvinnlig politiker i Luleå nr 18, 13/11 2000).  

En tredje framför att hon kan skoja och skämta inom det egna partiet. Hon påstår dock att hon 
utgör ett stort hot mot lågutbildade män. Dessutom deklarerar hon: 

"Män som är trygga och har högre utbildning är OK" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 
23, 22 jan. 2001). 

En fjärde uppger att hennes parti är kvinnodominerat vilket innebär att det fungerar bra i 
lokalorganisationen. Däremot är det enligt henne annorlunda på distriktsnivå eftersom männen 
dominerar där. En femte hävdar att det fortfarande finns män i politiken som förlänger 
debatten vilket enligt henne resulterar i tråkiga möten. Hon tillägger att sådana arbetsformer 
inom politiken förstör ryktet för politiken men att de yngre männen är bättre. Slutligen 
fastställer hon:  

"Tuppfäktning är ointressant" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 21, 17 nov. 2000). 

Förlöjligande (strängare och mer noggrann värdering)
En socialdemokratisk kvinna i Gällivare hävdar inledningsvis att ”tonen är rå men hjärtlig”. 
Emellertid ger hon en dystrare bild av könsrelationerna när hon deklarerar att klimatet är 
hårdare gentemot kvinnor. Som exempel anför hon att en kvinnlig politiker som har begärt 
ordet kan få benämningen som ”käringjävel” etc. efter att denna har talat. Hon tillägger att 
nyvalda i högre grad tar illa vid sig av ett sådant beteende. En annan socialdemokratisk 
kvinnlig politiker i Gällivare framför inledningsvis att relationerna mellan männen och 
kvinnorna har fungerat bra. Ibland har det dock enligt henne förekommit att följande 
kommentar har fällts av vissa män när en kvinna talar:  

"Är det hon nu … hon som är så långrandig ” (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 3, 
20 jan. 2001). 

Denna kvinna deklarerar att många män är likadana, dvs. är ”långrandiga”. Dessutom påstår 
hon att det från vissa män riktas en föraktfull ton gentemot kvinnor. 

En socialdemokratisk kvinna i Luleå uppger att huvuddelen av dem som är bra inte längre är 
kvar i det politiska livet. Hon nämner ett exempel: en duktig kvinnlig politiker, en invandrar-
kvinna som lämnade sitt kommunalpolitiska uppdrag under pågående mandatperiod (dvs. 
1996; förf. kommentar). Enligt henne förekom många kränkningar gentemot denna duktiga 
kvinna. Som exempel nämner hon att när invandrarkvinnan gick ned från talarstolen 
hånskrattade vissa manliga ledamöter. Vidare påstår hon att det har funnits ett spel under 
täcket inom hennes parti och att hon känner sorg över att det är så här i det politiska livet. 
Följden blir också, enligt henne, att det blir svårt att nyrekrytera ledamöter. Denna kvinna 
säger sig ha stort behov av ärlighet och sanning.  

Dubbelbestraffning (strängare och mer noggrann värdering) 
En kvinna från det socialdemokratiska partiet i Gällivare hävdar att vissa män har styrt men att 
hon aldrig har haft svårt för att samarbeta med män. Beträffande Gruv 4:an; dvs. den manligt 
präglade fackföreningen i Malmberget, har det enligt henne bara funnits manliga representanter 
men de minskar i antal. I stället påstår hon att Byggnadsarbetarförbundet har fått fler ombud. 
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Samma informant deklarerar att vissa kvinnor själva ville ha makten och få personliga fördelar i 
samband med striden om kommunalrådsposten. Andra kvinnor som gav stöd i olika grund-
organisationer var enligt henne tvingade att följa föreningens beslut. En annan fastställer att det 
inte har varit så stora förändringar. Hon tillägger att om någon skall företräda kommunen föreslås 
män medan kvinnorna säger: ”Inte jag!” 
Från oppositionen i Gällivare berättar en kvinnlig förtroendevald: 

"Könsrollerna är fasta i Gällivare-Malmberget. Det beror på hur arbetslivet ser ut. 
Männen är inte vana att kvinnor ´tycker´. Detta finns även bland de yngre. … Män 
håller ihop om de känner sig hotade. Vissa yngre män ´sögs inte upp´ av detta" 
(kvinnlig politiker i Gällivare, nr 13, 27 mars 2001).  

En socialdemokratisk kvinna i Luleå uppger att två andra ledande socialdemokratiska kvinnor 
är nära vänner till henne. Hon tillägger:  

"Vi tycker om varandra och sitter på sätt och vis i samma båt" (kvinnlig politiker i 
Luleå, nr 7, 15 sept. 2000). 

I övrigt påstår denna kvinna att kvinnor inte ger stöd när man har nått vissa positioner. Hon 
hävdar vidare att det är viktigt att kvinnor ger stöd åt varandra och att hon inte skulle överleva 
utan detta stöd. Beträffande männen fastställer samma kvinna att männen högre upp i 
organisationen är bättre på att ge stöd åt kvinnorna och att de har en ”rakare” kommunikation 
och att de kanske gör det enligt: 

"If you can´t beat them – join them" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 7, 15 sept. 2000). 

Kvinna mot kvinna 
En kvinna i Gällivare från den politiska oppositionen hävdar att en kvinnlig partikamrat med 
en manlig ”stöttepelare” har utgjort ett problem inom partiet. I övrigt uppger hon att hon har 
haft bra relationer till män både inom och utom partiet. 

Ingen härskarteknik riktad speciellt mot kvinnorna 
Några Gällivarekvinnor uppger av de inte har drabbats av kvinnlig underordning eller 
härskarteknik. En socialdemokratisk kvinnlig politiker i Gällivare uppger att inför valet 1998 
gick män in och kritiserade andra män (dvs. ej kvinnorna; förf. kommentar): 

"Det var män som ville profilera sig själva" ( kvinnlig politiker i Gällivare, nr 10, 
15 mars 2001). 

En annan kvinna som representerar samma parti i inlandskommunen ger likaså en bild av 
fungerande könsrelationer. Två andra socialdemokratiska kvinnor i Gällivare hävdar likaså att 
relationen till männen och kvinnorna har fungerat tillfredställande men att alla kvinnor inte 
vågar stötta varandra. Beträffande männen hävdar en av kvinnorna att det finns vissa män, 
framför allt yngre män, som stöttar: 

"… De som har idéer och visioner …" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 8, 1 mars 2001). 

Enligt en femte kvinna från det socialdemokratiska partiet i Gällivare finns ingen skillnad i 
uppträdandet mellan män och kvinnor. Hon tillägger att det hänger på personkemi och vilka 
frågor som behandlas. Dessutom påstår hon att ”eldsjälarna” ger bäst stöd.  
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Bland de socialdemokratiska Luleåkvinnorna uppger några att härskarteknik inte har riktats 
speciellt mot kvinnorna:  

• En påstår att hon har haft en ”bra” relation till kvinnorna. Hon deklarerar att s-kvinnorna har 
lyft fram henne och att hon känner starka band till dessa. Som exempel på detta stöd nämner 
hon att de ibland skickar blommor till henne. Hon tillägger att hon inte har ett självklart stöd 
från andra grupper.
• En annan berättar att hon ej deltagit i nomineringsstriderna men att hon är en kvinna som har 
kämpat för kvinnors villkor. Hennes kamp har, enligt henne, mött både förståelse och respekt 
hos partikamraterna. Frågor som berör vård och omsorg, att kämpa mot deltidsarbetslöshet 
bland kvinnor har sålunda varit en hjärtefråga enligt henne. Denna kvinna deklarerar att det 
också handlar om framtida försörjning för kvinnor som saknar ett heltidsarbete.  
• En tredje deklarerar att det inte har funnits några problem i relationen till männen men att 
hon inte strider till sista blodsdroppen för en fråga. Emellertid riktar hon kritik mot sig själv 
när hon påtalar att hon kanske ”ger sig för lätt”.  
• En fjärde uppger att hon trots den 4-åriga mandatperioden inte har upplevt ”några relationer” 
och att det har varit väldigt anonymt.  
• En femte kvinnlig politiker från det socialdemokratiska partiet i Luleå påstår att hon har lätt 
att komma överens med folk och att hon även har bra relationer till politiker från andra 
partier. Hon tillägger att vissa inom partiet kanske tycker att hon har avancerat för snabbt 
inom den politiska maktsfären. Det är, enligt hennes uttalande, lättare att komma överens med 
männen, till exempel ”hackar” vissa kvinnor på henne om hon inte kommer på ett möte. Hon 
fastställer emellertid att hon inte är en konkurrent till män som stöttar eftersom de oftast har 
en högre position än den hon har. Denna kvinna betonar slutligen att det är viktigt att 
kvinnorna är med i det politiska livet (för att få ett kvinnoperspektiv). 

Från oppositionen i Luleå ger kvinnorna följande positiva kommentarer rörande relationerna 
mellan män och kvinnor: Två påstår att relationerna mellan män och kvinnor har fungerat. 
Den ena tillägger att utanför partiet har det varit varierande i samband med kontakter med 
andra partier. En tredje Luleåkvinna från den politiska oppositionen uttalar att det har varit 
lite problem med ett par aktiva män i partiet på grund av deras personliga agerande och 
bristande ansvarstagande. Beträffande relationen utanför partiet berättar hon följande: 

"Utanför partiet har kvinnor från andra partier stött oss ibland, visat sig mer 
intresserade av sakinnehåll än partitillhörighet. Det finns enstaka män som också 
agerat så men det finns fler stelbenta män som enbart stött det egna partiet" 
(enkätsvar från kvinnlig politiker i Luleå, nr 25, 13 febr. 2001).  

En fjärde kvinnlig oppositionspolitiker i Luleå hävdar att kontakterna har fungerat utan 
friktioner. Hon påstår dessutom att det inte finns kvar så många ”mulliga” mansgrisar. Hennes 
parti har för övrigt fler aktiva kvinnor än män. Män har enligt henne andra nätverk än 
kvinnor. Därför är lättare att rekrytera en väninna till politiken.  

Unga kvinnor i Luleå som anser att de äldre (oavsett kön) utövar härskarteknik. 
En ung socialdemokratisk kvinna i Luleå hävdar att relationen till kvinnorna inom partiet har 
försämrats under mandatperiodens gång. Som exempel på detta anför hon att kvinnoklubbister 
i ledande positioner har varit småsinta och elaka och att kvinnor har vänts mot varandra. Hon 
påstår också att det har funnits mer stöd från unga män. En annan ung Luleåkvinna har 
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dessutom enligt ovan nämnda kvinna blivit sämst behandlad. Hon beskriver att denna unga 
kvinna är en duktig politiker som ”ser bra ut” och utgjorde därför ett hot mot det etablerade. 

En tredje ung kvinnlig politiker i Luleå deklarerar att det inte finns något stöd från de äldre. 
Som exempel på detta nämner hon att SSU:s förslag inte kommer upp på dagordningen. Det 
finns enligt henne några, både kvinnor och män som stöttar, men de befinner sig inte i den 
etablerade kärnan av politiker.  

Grupper är det viktigaste enligt vissa Luleåkvinnor – ej kön 
En socialdemokratisk kvinnlig politiker i Luleå deklarerar att grupper är det viktigaste och att 
kön inte är betydelsefullt. Hon tillägger att hon har goda relationer med både kvinnor och män 
som har haft andra åsikter. En annan Luleåkvinna riktar kritik mot ”gruppbildningen” inom partiet: 

"Det är varken det ena eller det andra! Många grupper har följts så länge. … 
Många är bara intresserade av att man följer med strömmen. … Det har varit svårt 
att få mötena att fungera i s-föreningen. Det är endast fem till åtta personer som 
kommer" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 13, 18 okt. 2000). 

En kvinnlig oppositionspolitiker i Luleå uttalar att det är stor skillnad mellan äldre och yngre 
män: som exempel påstår hon att äldre män ofta haft en attityd av att hon är en ”lilla vän”. 
Beträffande kvinnor ger samma kvinna en bild av att hon har haft bra kontakt med framför allt 
äldre och medelålders kvinnor. De yngre kvinnorna konkurrerar enligt henne om positioner 
inom hennes parti och hon tror att det kanske handlar om yngre kvinnor som vill göra karriär. 
Beträffande kontakter med kvinnor utom partiet har det, enligt henne, fungerat bra. 

Manlig överordning och kvinnlig underordning parallellt med att vissa 
kvinnor tar plats 
Yvonne Hirdman skriver i Maktutredningen (1990:44) om ett könsmaktsystem, ett genussystem, 
där de båda aktörsgrupperna utgörs av kvinnor och män. Detta könsmaktsystem utmärks av en 
segregering och hierarkisering mellan kvinnor och män. I Kvinnomaktutredningen beskriver 
Carin Holmqvist denna utveckling: 

"Makt är … en viktig hierarkiseringsprincip. Manligt är förknippat med över-
ordning, och därmed makt. Kvinnligt är förknippat med underordning. När kvinnor 
blir ledare kommer detta i vårt genusbestämda system att vara förknippat med 
minskad makt för den ledarposition de innehar." (Holmqvist 1997:83, sid. 170). 

De kvinnliga fullmäktigeledamöterna i båda undersökningskommunerna tillfrågades om de 
har valt att underordna sig männen och i sådana fall varför. Nedan följer en sammanställning 
och analys av svaren utifrån de orsaker som nämns. 

Rädsla orsakad av manlig härskarstrategi – i både Gällivare och Luleå 
Tre socialdemokratiska informanter i Gällivare hävdar att kvinnor har valt att underordna sig 
männen. Den ena tillägger att antingen vill vissa kvinnor själva ”komma fram” eller också 
handlar det om rädsla från andra kvinnors sida. Den andra ger ett exempel på kvinnlig 
underordning: kvinnor yttrar sig inte i högre grad. Hon förklarar detta med att de är ängsliga. 
Den tredje har en liknande förklaring: 
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"Det är bekvämast så. Kvinnor vill inte ta strid mot männen utan gör det mot 
varandra" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 11, 11 mars 2001). 

Eftersom man drabbas om man ”tar plats” finns det en rädsla hos kvinnorna enligt en fjärde. 
Hon uppger att kommentarer från vissa män kan vara: 

"Fy fan vad du är korkad!" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 8, 1 mars 2001). 
Hon tillägger:  

"Många kvinnor som går hem från ett möte mår dåligt" (kvinnlig politiker i 
Gällivare, nr 8, 1 mars 2001). 

En femte påstår också att det handlar om rädsla: 
"Kvinnorna har inte valt denna underordning. Spelreglerna innebär att man inte 
fördelar ordet åt kvinnorna" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 7, 28 febr. 2001). 

En sjätte uttalar att kvinnlig underordning finns men att det håller på att försvinna: 
"Det går åt rätt håll" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 2, 30 jan. 2001). 

Kvinnorna måste vara dubbelt så duktiga som männen enligt en sjunde socialdemokratisk 
respondent:

"Om man sticker ut hakan kanske man tystas ned …" (kvinnlig politiker i 
Gällivare, nr 9, 15 febr. 2001). 

Hon påstår dock att det finns olika beteendemönster bland männen. 

Från oppositionen deklarerar en Gällivarekvinna att kvinnor ”ger efter när det kommer till 
kritan”. Detta handlar enligt henne framför allt om äldre kvinnor och att det finns en rädsla 
hos dessa. Informanten påstår att yngre kvinnor står på sig mer. En annan svarar: 

"En del har gjort detta. Det handlar om rädsla och om hur man blir bemött. Det 
kanske är en vana … . En kvinna måste vara duktigare än en man … " (kvinnlig 
politiker i Gällivare, nr 14, 28 mars 2001). 

En tredje Gällivarekvinna från oppositionen är ambivalent i sitt svar. Hon hävdar att de social-
demokratiska kvinnorna underordnar sig männen. Ett av skälen kan enligt henne vara att 
männen argumenterar bättre. Denna kvinna ger därmed kvinnorna skulden för sin underordning. 
Ett annat skäl till den kvinnliga underordningen är, enligt henne, att ledamöterna i fullmäktige 
lyssnar mer på män. Dessutom påstår informanten att det kvinnliga kommunalrådet som kom 
till makten mitt under mandatperioden 1994-98 underordnade sig och andra styrde. En tredje 
anledning till de kvinnliga socialdemokraterna har valt att underordna sig männen är, enligt samma 
respondent, att de socialdemokratiska kvinnorna får utstå mycket om de tar för sig (jfr Hirdman). 
Från det socialdemokratiska partiet i Luleå påstår en medelålders socialdemokratisk ledamot: 

”Vi är mycket för att behaga och vill inte skapa konflikter” (kvinnlig politiker i 
Luleå, nr 14, 19 okt. 2000) 

En annan förklarar underordningen med att kvinnorna annars inte får vara med. En tredje 
socialdemokratisk kvinna i Luleå hävdar att det inom hennes parti finns manliga hierarkiska 
strukturer. Hon tror också att sådana säkert finns i alla partier. Om inte kvinnor underordnar 
sig blir kvinnorna mobbade deklarerar en kvinna från oppositionen. 
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Dåligt självförtroende – endast en kvinna (i Luleå) 
En socialdemokratisk respondent svarar följande på frågan om hon har låtit sig underordnas 
männen: 

"Jo! Vi har inte samma självaktning (som männen; förf. kommentar). SSU (där det 
finns unga kvinnor; förf. kommentar) stöttas ej (kvinnlig politiker i Luleå, nr 5, 1 
sept. 2000). 

Inlärd kvinnoroll 
I Luleå ger en kvinna från den politiska oppositionen följande bild: 

"Kvinnor väljer väl att engagera sig politiskt för att de vill vara med och påverka – 
inte för att vara underordnade. Men det finns förstås en inlärd kvinnoroll som gör 
att kvinnliga politiker ibland underordnar sig omedvetet. Sedan kan det väl 
förekomma ett medvetet val kanske för att man vill ha uppskattning av någon 
manlig ledare, men det vanliga tror jag är att det är en omedveten underordning." 
(enkätsvar från kvinnlig politiker i Luleå, nr 25, 13 febr. 2001). 

Kvinnor vill undvika konflikter enligt en annan kvinnlig oppositionspolitiker. Hon tillägger 
att kvinnor har slutat och drar slutsatsen att de kanske ger upp lättare. En tredje Luleåkvinna 
från den politiska oppositionen hävdar också att vissa kvinnor underordnar sig männen. 

Vissa kvinnor underordnar sig männen när det gäller att hävda sina åsikter yppar en social-
demokratisk respondent i Luleå. En annan spekulerar i att detta kanske finns i nämnderna. 
Hon tillägger att hon tror att det handlar mer om personlighet om man underordnar sig. Enligt 
en tredje socialdemokratisk kvinna är det inte ett medvetet val i sådana fall underordning sker 
utan könsroller spelar in. En fjärde socialdemokratisk Luleåkvinna hävdar att kvinnliga politiker 
tillåter att de underordnas ”för att inte uppfattas som aggressiva och för att passa in i mönstret”. 

Ekonomi försvårar 
En socialdemokratisk kvinnlig politiker i Luleå ger följande svar: 

"I vissa fall eftersom det handlar om nedskärningstider. Kvinnor, barn och gamla 
får stryka på foten. Återigen blir ekonomin ett skäl som försvårar" (kvinnlig 
politiker i Luleå, nr 7, 15 sept. 2000). 

Allt utgår från de ledande männen, frånsett det kvinnliga kommunalrådet, enligt en annan social-
demokratisk Luleåkvinna. Hon påstår att det fortfarande är gamla makthavare som har uppdrag i 
arbetarkommunen och att den kvinna som är ordförande i arbetarkommunen är en svag ledare. 

Vissa kvinnor låter sig inte underordnas 
Det finns starka kvinnor på högre positioner enligt en socialdemokratisk respondent 
Gällivarekvinna. En annan kvinna från samma parti i Gällivare fastslår: 

"Det fanns kvinnor som inte underordnar sig" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 3, 
30 jan. 2001). 

Kvinnorna låter inte sig underordnas enligt en Gällivarekvinna från oppositionen: 
"… De har vuxit och visar framfötterna …" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 12, 
27 mars 2001). 
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En annan påstår däremot att de kvinnliga politikerna inte har försökt lyfta fram sig själva. Hon 
hävdar att detta inte handlar om underordning. I stället deklarerar respondenten att vissa 
kvinnor inte vill satsa på politiken:  

"Det kräver mycket jobb, det tar tid … " (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 9, 1 mars 2001).

En tredje Gällivarekvinna från oppositionen uttalar följande: 
"Som ny politiker underordnar man sig vare sig man är man eller kvinna …" 
(kvinnlig politiker i Gällivare, nr 4, 14 febr. 2001). 

Hon tillägger att politiker med lång erfarenhet inte är underordnade. Kvinnorna får kämpa och 
har det jobbigare men de utvecklas och lär sig deklarerar en fjärde kvinnlig oppositions-
politiker i Gällivare.  

I Luleå anför en socialdemokratisk respondent i Luleå följande: 
"Varannan damernas ökade kvinnors makt. Många tog för sig" (kvinnlig politiker i 
Luleå, nr 20, 17 nov. 2000). 

En annan socialdemokratisk kvinna i Luleå är också optimistisk i sitt svar: 
"Men ändå inte … kvinnliga politiker jobbar långsiktigt och mer ´försiktigt´" 
(kvinnliga politiker i Luleå, nr 7, 15 sept. 2000). 

En tredje anför att det handlar om förhållandevis starka kvinnor. En fjärde ger en liknande 
bild när hon deklarerar att kvinnorna som sitter i kommunens ledning ej underordnar sig. Man 
kan emellertid vara omedveten om att man gör olika val hävdar en femte kvinnlig politiker 
från det socialdemokratiska partiet i Luleå; omedvetet faller man tillbaka i gamla strukturer.  

Från oppositionen i Luleå yttrar en kvinnlig förtroendevald: 
"… Sedan har nog många kvinnor en medveten vilja att delta i det politiska 
´tjäbbel´ där man framhäver sig själv och sitt parti i någon slags tuppfäktning – 
tyvärr är det ju så man kommer fram i massmedia. Jag tror färre kvinnor är så 
attraherade av makten utan oftare vill (de) genomföra något man upplever som gott 
och rätt … och därmed mer intresserade av sakfrågan än att framhäva sig själva … 
" (enkätsvar, kvinnlig politiker nr 25, 13 febr. 2001). 

En annan kvinnlig oppositionspolitiker i Luleå ger en bild av att kvinnorna inte är 
underordnade:

"Jag har svårt att se det … med de kraftfulla och kunniga kvinnorna som finns" 
(kvinnlig politiker i Luleå, nr 21, 17 nov. 2000). 

En tredje deklarerar att yngre kvinnor inte underordnar sig. En fjärde uttalar att hon inte tror 
att de kvinnliga politikerna i allmänhet har underordnat sig och anledningen är, enligt henne, 
att de kvinnliga politikerna är starka kvinnor. En femte Luleåkvinna från den politiska 
oppositionen uttalar ett hopp om att det inte finns självvald kvinnlig underordning. Hon 
tillägger att hennes parti har haft medvind under mandatperioden 1994-98 och att det finns 
fler kvinnliga medlemmar än manliga i hennes parti. 

Män behöver kvinnor som allierade (i partierna)  
– vilket ger splittring bland kvinnorna 
Det könsmaktsystem som finns består av två grupper av aktörer, dvs kvinnor och män (jfr 
Hirdman, 1990). Har de kvinnliga politikerna i Gällivare och Luleå aktivt deltagit med egna 
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åsikter och uppfattningar eller har de känt sig manade att bidra till en harmonisk lösning av 
eventuella konflikter inom partiet?  

En annan anledning till varför det är betydelsefullt att studera de kvinnliga politikernas roll i 
samband med interna partikonflikter är att det utifrån Anna Jónasdóttirs intresseteori 
(Jónasdóttir 1985; 1991) kan synliggöra om de kvinnliga politikerna är fysiskt närvarande där 
makt utövas.

Konflikter är könlösa 
Två oppositionspolitiker i Gällivare påstår att de interna partikonflikterna inte handlar om kön: 

"Det finns kvinnor och män i båda läger!" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 4, 14 
febr. 2001). 

En kvinna från ett oppositionsparti i Luleå hävdar att både kvinnor och män gav stöd åt henne 
när hon valdes till ordförande för partiet. En annan deklarerar att hennes parti fram till 1999 
hade få interna konflikter. Hon berättar dock att det har förekommit att en man som har haft 
avvikande åsikt har kunna få stöd av någon av samma kön. Detta har dock, enligt henne, 
resulterat i att denna person har blivit massivt nedröstad troligen beroende på att det har varit 
tydlig kvinnomajoritet i det interna partiarbetet. 

Tre andra kvinnor från oppositionen ger inte en bild av att kvinnor har behövts som allierade i 
samband med interna partikonflikter. En sjätte kvinnlig oppositionspolitiker i Luleå berättar 
att hon i samband med en nomineringsstrid inför 1998 års val fick stöd av kvinnor. Dessutom 
gav en betydelsefull man sitt stöd till informanten. 

Härska genom att söndra? 
Det har funnits en splittring bland kvinnorna under mandatperioden 1994-98 enligt en 
socialdemokratisk kvinna i Gällivare. En annan hävdar att kvinnor är dåliga på att stötta 
varandra. Enligt henne existerar kvinnoklubben men att det är en liten grupp (främst äldre) 
som arbetar i denna. Dessutom påstår hon att kvinnorna inte prioriterar detta möte och att alla 
kvinnor inte är med. En tredje uttrycker att alla kvinnor inte vågar ge stöd åt varandra. En 
fjärde kvinnlig socialdemokratisk politiker i Gällivare ger ett liknande svar: 

"Ja, men de vågade inte göra något sådant" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 7, 28 
febr. 2001). 

I Luleå skildrar en stor andel av de socialdemokratiska kvinnorna att partiet har drabbats av 
splittring både inom och över könsgränserna:  
• En kvinna uppger att hon hade önskat att fler hade gett stöd till den tidigare ordföranden i 
kommunfullmäktige så att hon hade kunnat kvarstå på förtroendeposten. 
• Konflikterna fortsätter inom partiet enligt en annan socialdemokratisk kvinna. Hon 
deklarerar att hon som ordförande inte har ställt upp på sådant och hon vill således inte vara 
gisslan i någon grupp.  
• En tredje hävdar att hon trots den fyraåriga mandattiden inte har upplevt några relationer, 
dvs. kontakter med andra kommunpolitiker. Hon tillägger att det har varit väldigt anonymt. 
• En fjärde framför att kvinnorna hade behövts men de ställde inte upp. Hon påstår att de inte 
heller vågade, beroende på det maktspel som fanns inom partiet.  
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• En femte säger sig delta i ett kvinnligt nätverk som ger stöd. Hon uppger också att hon även 
deltar i nätverk där män finns med. 
• En sjätte påpekar att även kvinnorna var splittrade i samband med de interna parti-
konflikterna och de förlorade på detta.
• En sjunde kvinnlig politiker inom det socialdemokratiska partiet i Luleå svarar helt sonika ja 
på frågan om kvinnor har behövts som allierade i samband med interna partikonflikter.  
• En åttonde uppger att hon inte har inblick i de interna partikonflikter som pågick innan och 
efter valet 1998. Hon anför dock att hon har en tro att en grupp bestod av starka män i 
samröre med vissa kvinnor.  
• En nionde socialdemokratisk kvinna hävdar att kvinnor inte har behövts som allierade i 
samband med interna partikonflikter. Det avgörande har varit frågan enligt henne. Hon påstår 
att äldre kvinnor söker stöd hos andra kvinnor och att medelålders och yngre däremot söker 
stöd hos ”vänner”, oavsett kön.
• En tionde Luleåkvinna som representerar det socialdemokratiska partiet deklarerar att 
manligt dominerade fackförbund och vissa kvinnor tycker likadant. Men att hon undantar vissa 
”kvinnoklubbister” från denna grupp. Hon hävdar att unga kvinnor främst är medlemmar i 
SSU. Denna kvinna tillägger att det inom partiet inte har diskuterats politik på mycket länge.  
• En elfte kvinna från det socialdemokratiska partiet i Luleå uttalar en önskan om att hon 
skulle ha behövt männen som allierade i samband med interna partikonflikter.  

Manlig härskarteknik 
I Gällivare påstår en socialdemokratisk kvinna att männen var bättre under mandatperioden 
1994-98 än under perioden efteråt. Hon hävdar att vissa män, både inom och utom partiet, är 
”buffliga”. Beträffande kvinnorna ger denna kvinna och två andra kvinnor från samma parti 
en bild av att kontakterna kvinnliga politiker emellan har varit bra hela tiden.  

En oppositionspolitiker i Gällivare uttalar att det har varit bra ”frånsett gubbarna”. En kvinna 
inom samma parti berättar följande: 

"En del gamla ´stötar´ var kvar under mandatperioden 1994-98. Vissa kunde aldrig 
acceptera en kvinna, de ´körs över´ idag. … Nu (mars 2001; förf. anm.) är det en 
stark kvinnogrupp" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 12, 27 mars 2001). 

Från den politiska oppositionen i Luleå hävdar en kvinnlig förtroendevald att kvinnliga 
partimedlemmar ibland har blivit trakasserade inom partiet eller bland medlemmar. Denna 
kvinna har suttit i partiets ledning och påstår att hon har varit med om att aktivt bekämpa 
detta. En annan kvinnlig oppositionspolitiker i Luleå påstår att det på distriktsnivå inom 
hennes parti, ett oppositionsparti, har funnits både manschauvinism och intrigerande. Hon 
tillägger att det inom hennes partidistrikt har funnits ett storebrorskomplex gentemot Luleå. 
Kvinnor från andra distrikt har inte gett stöd när sådant har inträffat. Som exempel anför 
informanten att när det kvinnopolitiska utskottet fick pengar från landstinget ville det gamla 
”gänget” att pengarna skulle delas ut till alla lokalavdelningar. Dessutom anklagades, enligt 
henne, kvinnorna för att ”stoppa pengarna i egen ficka”.

I Gällivare - männen styr och  kvinnor flyr? 
Det har inte skett så stora förändringar enligt en socialdemokratisk informant i Gällivare. Hon 
tillägger att om någon skall företräda kommunen föreslås män medan kvinnorna säger: 

"Inte jag!" (kvinnlig politiker i Gällivare, 11 mars 2001). 
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Kvinnopolitisk medvetenhet 
Två kvinnliga från det socialdemokratiska partiet i Gällivare påstår att kvinnor har behövts 
som allierade. Relationerna har varit bra kvinnor emellan enligt en äldre oppositionspolitiker. 

I Luleå deklarerar en socialdemokratisk informant att merparten av kvinnorna är mot den 
manliga maktutövningen. Hon påstår att konflikten hade varit starkare om inte det kvinnliga 
kommunalrådet hade funnits som en motvikt. Reflektionen informanten gör är att kvinnor inte 
alltid ger stöd åt varandra trots att de har samma syn. En annan uttalar att samarbete mellan 
kvinnor har spelat en viss roll. Hon påpekar dock att hon inte har ett kvinnomandat och att 
hon inte är fast i någon gruppering. 

Kontakter med tjänstemän inom den kommunala organisationen –
ofta mycket goda relationer men avsaknad av femokrater
Begreppet femokrat nyttjades först av australiensiska forskare och för dessa är femokrat en 
feministisk byråkrat som arbetar med offentlig kvinno- och jämställdhetspolitik. Den norska 
statsvetaren Janneke van der Ros definition är bredare: 

"En femokrat är en byråkrat som arbetar med jämställdhetspolitik eller 
kvinnopolitiska frågor i offentlig förvaltning" (van der Ros 1996:195).  

Via observationer har hon utvidgat begreppet femokrat till att omfatta två typer av byråkrater. 
För det första finns feministiska byråkrater med kvinno- eller jämställdhetspolitik som arbets-
område. Den andra gruppen är byråkrater som inte är feminister men som arbetar med 
kvinno- eller jämställdhetspolitik.   

Syftet med denna del är framför allt att studera om de kvinnliga politikerna och så kallade 
femokrater (van der Ros:209), dvs. könsmedvetna tjänstemän, ofta kvinnor kan bilda allianser 
och gemensamt kämpa för kvinnors sak. 

Gott samarbete men ibland manliga strukturer med svaga politiker och starka 
tjänstemän – framför allt i Gällivare 
En kvinnlig socialdemokratisk politiker i Gällivare prisar det goda samarbetet med både 
kvinnliga och manliga tjänstemän. En annan är också positiv till deras insatser: 

"Det är bra folk och de är lojala" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 1, 29 jan. 2001). 

En tredje berättar att den manlige chefen arbetade mot revirtänkande och drev näringslivsfrågor. 
Ytterligare fem andra socialdemokratiska kvinnor påstår att kontakterna har fungerat mycket 
bra liksom en sjätte socialdemokratisk kvinna. Hon nämner bland annat att ”man får den hjälp 
man behöver”. Emellertid uttrycker hon viss kritik när hon gör följande uttalande:

"Ibland är det svaga politiker och starka tjänstemän" (kvinnlig politiker i Gällivare, 
nr 12, 27 mars 2001) 

Från oppositionen i Gällivare hävdar en kvinnlig politiker att kontakterna har varit väldigt bra 
oavsett kön. Hon berättar vidare att det var en manlig socialchef medan chefen för 
äldreboende respektive ekonomichefen var kvinnor. 

Några socialdemokratiska kvinnor i Luleå ger följande positiva omdömen om tjänstemännen:  
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• En uppger att hon hade kontakt med miljö- och hälsoskyddskontoret när hon var vice 
ordförande i nämnden (fram till 1995).  
• En annan ger en bild av att de tjänstemän hon har träffat är bra. Hon nämner vidare att de 
har varit vidsynta, klartänkta, ärliga, lyssnande och har haft bra kompetens.  
• En tredje påstår att hon på grund av att hon har haft uppdrag i typiskt ”manliga” 
nämnder/styrelser i första hand har haft kontakter med manliga tjänstemän i kommunen.  
• En fjärde redovisar också goda relationer med kommunens tjänstemän till exempel inom 
skolans område där det finns både kvinnliga och manliga tjänstemän.  
• En femte påstår att hon har god kontakt med tjänstemännen inom den kommunala 
organisationen. Hon berömmer också tjänstemännens föredragningar i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Vidare berättar hon att kommunledningskontoret med kommunchefen oftast är 
föredragande. Slutligen fastslår hon att tjänstemännen oftast är män. Den slutsats hon drar av 
detta förhållande är att män rekryterar män.  
• En sjätte poängterar att en kvinnlig tjänsteman som har varit föredragande i miljönämnden 
har varit väldigt bra.
• En sjunde hävdar att kvinnor har haft en stark position inom socialnämnden exempelvis 
uppger hon att det har funnits två kvinnliga tjänstemän som föredragande. Hon tillägger att i 
jämställdhetskommittén var den ansvariga tjänstemannen mycket kompetent, men politikerna 
bör enligt informanten ha mer än ansvaret. Slutligen fastställer hon att för mycket är lämnat 
till tjänstemännen.
• Några pekar på att tjänstemännen oftast är män och att kontakterna har fungerat tillfreds-
ställande. En av dessa tillägger att tjänstemännen bereder ärenden och är mycket lojala.  

I Luleå informerar kvinnorna från oppositionen i en likartad positiv anda om att kontakterna 
har fungerat tillfredställande: Fem uttrycker att de är nöjda. En av dessa nämner att tekniska 
kontoret och ekonomikontoret har fungerat väl. En annan av de fem nämnda kvinnorna 
tillägger att tjänstemännen oftast är män. En sjätte kvinnlig oppositionspolitiker i Luleå säger 
sig ha en erfarenhet av att ha fått ett gott stöd av tjänstemän när hon har velat få fram underlag 
för beslut. En sjunde påstår att det är mycket bättre nu när hon har fått mer makt. Tidigare 
hade hon dock kunnat be om information. En åttonde ger en likartad bild. Dessutom tillägger 
hon att chefstjänstemannen är en klok person och tror att han ”styr” en hel del. En nionde 
deklarerar att kontakterna har varit positiva, till exempel betonar hon att servicen har varit 
snabb. Hon tillägger att det finns både kvinnliga och manliga tjänstemän.  

En tionde kvinnlig oppositionspolitiker i Luleå redovisar samma synsätt. Dessutom hävdar hon att 
det är en mycket bra tjänstemannakår där majoriteten är män och att de är partipolitiskt 
neutrala och ger mycket god service.  

Tjänstemännen styr  
En socialdemokratisk kvinnlig politiker i Gällivare uppger att det har varit av och till när det 
gäller kontakterna med tjänstemän: 

"Ibland vill de styra nog så mycket. De kan också bli stötta i kanten om man inte 
tar deras förslag. … Detta gäller både manliga och kvinnliga tjänstemän" (kvinnlig 
politiker i Gällivare, nr 13, 27 mars 2001). 

En informant från ett oppositionsparti i Gällivare deklarerar att tjänstemännen har väl mycket 
att säga till om och att detta gäller både manliga och kvinnliga tjänstemän. Som exempel 
anför hon att en kvinnlig ordförande i en nämnd förlitade sig för mycket på en manlig 
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tjänsteman. Informanten påstår dessutom att denna man utövade härskarteknik mot henne, 
exempelvis ”klappade” han henne på hennes huvud. Slutligen uppger hon att han blev 
irriterad om hon ställde frågor. 

En socialdemokratisk kvinnlig politiker i Luleå deklarerar att tjänstemännen styr i kommun-
styrelsen. Dessutom tillägger hon att politikerna endast har ekonomiska krav (beträffande 
verksamheten; förf. kommentar). 

Splittring bland de kvinnliga politikerna och manlig härskarteknik men 
även kvinnopolitisk medvetenhet, dvs. både kvinnlig underordning och 
kvinnlig makt
Både i Gällivare och Luleå påstår vissa kvinnor att de från mäns sida har drabbats av följande 
härkartekniker: osynliggörande, förlöjligande och dubbelbestraffning (jfr Ås 1982). Haavinds tre 
kriterier på kvinnlig underordning (1985) synliggör också att kvinnorna i de två undersöknings-
kommunerna, enligt deras vittnesmål, har drabbats av två av dessa, dvs. informell uteslutning 
samt strängare och mera noggrann värdering. Min tolkning är att ingen har upplevt att de har 
gjorts ofarliga som maskotar. En grupp av informanter i båda kommunerna, hävdar stick i stäv 
med ovanstående, att det inte har förekommit någon härskarteknik riktad mot kvinnorna. 

En skillnad mellan kommunerna är att det endast påtalas i inlandskommunen att det har 
förekommit härskarteknik kvinnor emellan. En annan är att unga Luleåkvinnor har upplevt att 
de äldre (oavsett kön) utövar härskarteknik. Slutligen uppger några respondenter i Luleå att 
”grupper är det viktigaste, ej kön”. Varför dessa skillnader mellan kommunerna? Kan det handla 
om att den mer traditionella kulturen i Gällivare medför att kvinnor utövar härskarteknik mot 
varandra. Att unga Luleåkvinnor påstår att de äldre (oavsett kön) utövar härskarteknik är kanske 
ett uttryck för att de ser de äldre som företrädare för en traditionell maktordning där senioritet 
har betydelse? Några respondenter i Luleå uttrycker dessutom att kön ej har någon betydelse 
utan det är grupper som räknas. De strider som har utkämpats inom det socialdemokratiska 
partiet inför och efter valet 1998 har enligt min mening haft betydelse för sådana svar. 

Huvuddelen av kvinnorna i Gällivare och Luleå uttalar att kvinnorna är underordnade 
männen. Anledningen, enligt de kvinnliga politikerna i Gällivare, är framför allt rädsla vilken 
är orsakad av manlig härskarstrategi. I Luleå uppger kvinnorna såväl rädsla, dåligt själv-
förtroende och en inlärd kvinnoroll som orsaker till underordningen. De socialdemokratiska 
kvinnorna får utstå mycket om de tar för sig enligt en informant i kustkommunen.  

Vissa kvinnliga politiker i Gällivare och Luleå hävdar att kvinnorna inte låter sig underordnas. 
I Gällivare framskymtar det dock i dessa svar att kvinnliga förtroendevalda får kämpa för att 
bryta underordningen. En fråga som kan ställas i detta sammanhang är varför en respondent 
som uppger att ingen härskarteknik har riktats mot kvinnorna påstår att hon kanske inte har 
kämpat tillräckligt? Vad beror denna frivilliga underordning på? Kvinnliga politiker i Luleå 
talar dock i kvinnomakttermer, dvs. att det finns flera starka kvinnor i Luleå. 

Kvinnorna i både Gällivare och Luleå uppger att de många gånger har varit splittrade i 
samband med eventuella interna konflikter inom sitt respektive parti. Flera har dessutom 
berättat att de mötts av härskarteknik från männens sida. Att det finns en viss kvinnopolitisk 
medvetenhet bland kvinnorna framskymtar framför allt i Luleå.  

Som synes är de kvinnliga politikerna oftast mycket nöjda med tjänstemännens insatser i 
samband med beredningar och föredragningar. Jag finner emellertid inte att jag kan definiera 
dessa tjänstemän som femokrater. Vissa Gällivare- och Luleåkvinnor prisar det goda samarbetet 
med både de manliga och (de fåtaliga) kvinnliga tjänstemännen. Emellertid påstår en kvinnlig 
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politiker i Gällivare att en manlig tjänsteman utövade härskarteknik mot henne. Några av 
kvinnorna i Gällivare och Luleå deklarerade att (trots att de valda ledamöterna har det yttersta 
ansvaret; förf. kommentar) tjänstemännen styr:

"Utvecklingen har gått från lekmannastyre till tjänstemannaförvaltning. I stället har 
de förtroendevaldas uppmärksamhet fått inriktas i allt högre grad på behandling av 
långsiktiga och övergripande frågor, även i ett internationellt perspektiv. … 
”Kommunallagen bygger på att fullmäktige och nämnderna, dvs. de valda 
ledamöterna, har det yttersta ansvaret”" (Gustafsson, A. 1999: 137). 
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9.  Kvinnornas handlingsutrymme  
Min ambition i kapitel nio är såväl att rikta blicken mot kvinnors eventuella begränsade 
handlingsutrymme som att synliggöra sådana krafter som kan ha bidragit till att de kvinnliga 
politikerna har ökat sitt handlingsutrymme under mandatperioden 1994-98. Den första delen i 
kapitlet har temat underordning eller framflyttning av kvinnornas positioner. Den andra 
behandlar ”förhandlingar mellan könen”: Har det skett förändringar i kommunen och/eller på 
den nationella nivån som har inneburit att kvinnliga politiker har kunnat flytta fram sina 
positioner alternativt har tappat mark. Slutligen redovisar den sista delen frågan om män har 
stött kvinnors prioriteringar.

En jämn fördelning av makt och ansvar parallellt med kvinnlig 
underordning och maktlöshet 

"Jag ser både hinder och möjligheter men anser att förbättringar har skett. När det 
är hälften kvinnor diskuterar kvinnor tekniska frågor och tittar på tekniska 
förvaltningen med 'kvinnoögon'. Kvinnorna har nya aspekter på teknik. Kvinnor i 
LLT:s styrelse har ett ´passagerarperspektiv´" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 20, 17 
nov. 2000). 

Vilka hinder och möjligheter uppger de kvinnliga politikerna i Gällivare och Luleå att de har 
upplevt under hela mandatperioden 1994-98? Denna frågeställning kan hänföras till om det 
utifrån de kvinnliga politikernas synvinkel är möjligt att få en jämlik fördelning av makt och 
ansvar eller om det ständigt skapas nya mönster av kvinnlig underordning och maktlöshet? 
(jfr Siim 1995:20). 

Både underordning och integrering av kvinnorna – framför allt i Luleå 
En grupp kvinnliga politiker i Luleå företräder enligt min tolkning ett synsätt som innehåller 
såväl en tro på att det finns krafter som reproducerar de kvinnliga politikernas underordning 
som att det finns en integrering av kvinnorna i det politiska livet. En socialdemokratisk 
kvinna i Luleå påstår att hon har haft ”uppbackning hemifrån”. En annan hävdar också att 
”varannan damernas” har haft betydelse för kvinnorna. Hon tillägger: 

"Det går inte att nonchalera vad man (dvs. kvinnorna) säger!" (kvinnlig politiker i 
Luleå, nr 12, 12 okt. 2000). 

En tredje påstår att kvinnorna har tappat mark i det kommunalpolitiska livet men att det finns 
några starka kvinnor kvar. Vissa har flyttat fram sina positioner berättar en annan 
socialdemokratisk informant i Luleå. Dessutom har de enligt henne ett annat maktspråk. Hon 
hävdar vidare att dessa kvinnor har anammat den manliga politiska kulturen. Efter 1994 har 
de välkomnats av män inom fackföreningsrörelsen. Slutligen fastställer informanten att dessa 
kvinnor i maktpositioner inte har en bra ledarstil – de liknar männen. Kan det utifrån sådana 
svar tolkas att vissa ”starka kvinnor” i Luleå har haft en anpassningsstrategi för att som 
kvinna kunna nå och bibehålla maktpositioner (jfr Lindgren, 1993). Arbetarkommunen har 
enligt en fjärde socialdemokratisk kvinna i Luleå förändrat organisationen sedan 1997, till 
exempel betonar organisationen vikten av att alla skall ha möjlighet att påverka. Detta beror 
enligt samma informant på att alla kvinnor i den nuvarande partiledningen driver frågan. 
Denna respondent sitter i kvinnodistriktets styrelse i Luleå från våren 2000. En femte påstår 
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att starka män har gett stöd åt henne. En sjätte påstår att hon under mandatperioden 1994-98 
hade mindre makt som vice ordförande.  Emellertid anger hon denna period som en av de 
roligaste: Domänerna utvidgades, informanten togs väl emot i kommunhuset. Dessutom 
påstår hon att de manliga förvaltningscheferna är bra. De möjligheter som en sjunde 
socialdemokratisk kvinna i Luleå har upplevt är att det är ”roligt” att träffa andra människor. 

Från oppositionen deklarerar en informant att åren 1994-98 har varit en mandatperiod som 
alla andra:  

"Kvinnofrågor finns alltid med … det gnager sig sakta framåt" (dvs. mot ett mer 
jämställt samhälle; förf. kommentar) (kvinnlig politiker i Luleå, nr 10, 2 okt. 2000). 

En annan Lulekvinna från oppositionen hävdar också att ”varannan damernas” har haft 
betydelse men är kritisk till att chefstjänstemännen i huvudsak är män. En tredje uttrycker att 
det är positivt att det finns kvinnliga gruppledare och att det ”första” kommunalrådet är en 
kvinna. Hon påstår därför att kvinnorna inte har tappat mark. men hon fastslår samtidigt att 
det manliga fortfarande är mönstret och att männen har bibehållit positionerna. Ytterligare en 
kvinna från oppositionen deklarerar att det faktum att kvinnorna har utgjort en stor andel 
under mandatperioden 1994-1998 har påverkat arbetsklimatet i kommunen. 

"Det har nog gjort att jämställdhetsfrågor har haft relativt lätt att komma fram. Men 
det sker lättare i form av vackra ord än i praktisk handling! Arbetstidsfrågan tycks ju ha 
fastnat alldeles! Att höja kvinnolönerna går också kolossalt långsamt trots hotande 
arbetskraftsbrist" (enkätsvar från kvinnlig politiker i Luleå, nr 25, 13 febr. 2001).   

En femte kvinnlig politiker från den politiska oppositionen i Luleå anför att kvinnorna har 
flyttat fram positionerna (framför allt efter valet 1998). Hon tillägger att miljöpartiet och 
vänsterpartiet har mycket kvinnor vilket innebär att ”männen skriker högre”. Detta medför att 
det är ännu större krav på kvinnorna att de skall vara starka. Informanten deklarerar därför att 
kvinnorna måste stötta varandra och påstår att yngre män inte låter sig dras in i manliga 
nätverk utan de står utanför. Dessutom hävdar hon att de har en annan kvinnosyn och ett 
vidare synsätt. 

Gällivarekvinnor som påstår att det har varit en jämn könsfördelning av makt och 
ansvar
En grupp socialdemokratiska Gällivarekvinnor uttrycker optimism över utvecklingen:  

• Mellan åren 1994-98 dominerade kvinnorna (numerärt; förf. kommentar) i kommunstyrelsen 
i Gällivare efter att flera män hade lämnat sina uppdrag. Mandattiden 1994-98 innebar att 
kvinnliga politiker flyttade fram sina positioner.  
• Ovanstående respondent var först vice ordförande och därefter ordförande i socialnämnden 
och blev därefter kommunalråd under pågående mandatperiod.  
• En annan kvinna valdes till ordförande i fullmäktige och ytterligare en kvinna var arbetar-
kommunens ordförande.  
• En positiv upplevelse som en tredje lyfter fram är att hon skrev en motion om heltidsarbete 
vilken kommunen antog. Enligt en fjärde kvinnlig politiker var det inte heller uttalat att de 
manliga politikerna inte stöttade kraven på heltidstjänster för kommunalt anställda.  
• En femte uppger att hennes parti idag ser styrkan i småföretagsamhet. Dessutom påstår hon 
att det under mandatperioden 1994-98 fanns ett arbetsklimat som var bra för kvinnor.  
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• En sjätte påstår att det under mandatperioden 1994-98 var lugnt inom politiken. Hon 
tillägger att man bör vara ärlig och våga lyssna.  
• En fördel för en sjunde kvinnlig socialdemokrat i Gällivare har, enligt hennes mening, varit 
att hon har haft manliga kamrater som har gett stöd, att hon har haft ”skinn på näsan” och att 
hon har vågat ”stå på sig”. 

Från oppositionen i inlandskommunen hävdar en kvinnlig politiker i positiva ordalag: 
"Kvinnorna har gått framåt (helt klart). … De har besatt fler poster, fler 
ordförandeskap etc. … Kvinnor stöttas idag" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 12, 
27 mars 2001).  

En annan påstår likaså att det har gått framåt:  
”Kvinnor talar mer och manliga ledamöter i fullmäktige är mer respektfulla mot 
kvinnor än tidigare” (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 6, 15 febr. 2001).)  

En tredje Gällivarekvinna från oppositionen deklarerar också att kvinnorna har flyttat fram 
positionerna. Hon tillägger också att detta har skett i alla partier (det märks ännu starkare efter 
valet 1998 enligt informanten). 

Positivt med arbetet i fullmäktige, styrelser och nämnder 
I Gällivare uppger en socialdemokratisk politiker att nämndarbetet samt arbetet i kommun-
styrelsen har varit tillfredställande. En annan hävdar att det är positivt att få vara med, att få 
insyn samt att få delta i beslut som fattas. De möjligheter en kvinna från den politiska 
oppositionen i Gällivare har sett är för det första att det är roligt att vara insatt och försöka 
påverka, att när man lyckades var det roligt samt att: 

"Man blir hård med tiden … det är ingen nackdel." (kvinnlig politiker i Gällivare, 
nr 13, 27 mars 2001). 

Från början vågade inte en annan kvinnlig förtroendevald från den politiska oppositionen i 
Gällivare gå upp i talarstolen: 

"Jag gör det nu!" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 14, 28 mars 2001).  

Hon påstår att hon har utvecklats. Dessutom lyfter hon fram upplevelser av positivt slag när 
det gäller nämndarbetet i socialnämnden till exempel att ledamöterna är ense om mycket i det 
politiska livet parallellt med att man är oense i samband med debatter men ”kompisar” efteråt. 
De möjligheter en annan har sett är att kvinnor fanns med i den politiska beslutsprocessen. 
Dessutom hävdar hon att under mandatperioden 1994-98 lyssnade ledamöterna i fullmäktige 
mycket på kvinnor – kanske mer än tidigare. 

I Luleå är en socialdemokratisk kvinna positiv till de möjligheter som har getts att kritiskt 
granska och att se en fråga utifrån olika aspekter. En annan uppger att hon har fått lära sig 
mycket, att det har funnits en möjlighet till att förändra och att Medborgarkontoret i Råneå har 
utvecklat den lokala demokratin. En tredje deklarerar att hon har fått prata politik med 
människor. Hon påstår också att hon har lärt sig att kompromissa. Dessutom har hon varit 
ombudsman för SSU i Norrbotten. En fjärde nämner att hon har lärt sig ”att få med sig andra 
människor exempelvis i samband med val”. En femte kvinnlig politiker i Luleå berättar att 
hon har upplevt att hon vill förändra det politiska livet. Hon tillägger dock: 

"… man kan inte förändra ensam …" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 4, 31 aug. 2000). 
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En sjätte socialdemokratisk kvinna anger i positiva ordalag att det finns viss framtidstro i 
Luleå, duktiga tjänstemän och en del duktiga politiker. En annan positiv upplevelse enligt 
henne är att fullmäktigeutbildningen var bra. Slutligen tillägger samma informant att många 
av de kvinnliga politiker som är yngre och i yngre medelåldern hade visioner. De möjligheter 
en sjunde socialdemokratisk kvinna i Luleå har upplevt är att hon har träffat många som 
arbetar inom offentlig verksamhet. Hon tillägger att hennes eget arbete inom offentlig sektor 
har likartade problem som de sektorer hon har verkat i via sina politiska uppdrag. 

En kvinna från ett oppositionsparti i Luleå påstår att hon har haft stora möjligheter att agera. 
En annan påtalar att hon har positiva upplevelser i samband med beredningar då hon får mer 
information. En tredje oppositionspolitiker hävdar att möjligheterna har handlat om att det 
krävs egen aktivitet och engagemang. Hon tillägger att det politiska arbetet har gett mycket ur 
social synvinkel. En fjärde deklarerar att det är roligt med politik. Hon anför därefter att hon 
bemöttes med större respekt i slutet av mandatperioden. Dessutom hävdar hon att hon har haft 
starkt stöd av olika ledamöter i skolstyrelsen och att hon oavsett partifärg, har haft en bra 
relation till medlemmar i skolstyrelsen. En femte oppositionspolitiker påstår att hon inte har 
upplevt några hinder under mandatperioden 1994-98. Möjligheterna som hon säger sig ha 
upplevt är att hon känner att hon har ”blivit lyssnad”, att hon har fått driva igenom det hon 
tror på, dvs. som representant för partiet och väljarna och att hon har fått lära sig mycket. En 
sjätte Luleåkvinna från oppositionen uppger att kvinnor från andra partier har uppmuntrat den 
debattstil som informanten har eftersträvat. Hon tillägger att kvinnliga politiker över 
partigränserna har uppmuntrat varandra beträffande det politiska innehållet. Sålunda har enligt 
henne både debattstilen och innehållet uppmuntrats. En sjunde kvinnlig oppositionspolitiker i 
Luleå slår fast att det är bra att vara ung och kvinna. 

Kvinnlig maktlöshet
I både Gällivare och Luleå uppger en grupp kvinnliga politiker att kvinnorna ej gick framåt 
under mandatperioden 1994-98. En socialdemokratisk kvinna i Gällivare hävdar till exempel 
att det inte är det kvinnliga kommunalrådet som tillträdde 1996 som har haft makten utan det 
är männen. En annan kvinna från samma uttrycker det på följande sätt:

"Först var en man kommunalråd och därefter kom en kvinna … trots fler kvinnor 
tappade män inte positionerna" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 1, 29 jan. 2001). 

En tredje socialdemokratisk kvinnlig politiker i Gällivare påstår att de kvinnliga politikernas 
positioner är oförändrade och att det tar tid att förändra. Brist på inflytande anges således av 
många kvinnor som ett hinder i inlandskommunen. En fjärde hävdar att hon har varit endast 
har känt att hon är ”en liten kugge i hjulet”. En femte socialdemokratisk kvinna i Gällivare 
deklarerar att hon hade bestämt att mandatperioden 1994-98 är den sista för hennes del. Enligt 
henne har det varit svårt att få in kvinnor på ordförandeposter. Dessutom påtalar hon att 
många kvinnor har lämnat det politiska livet. Hon anför också att det krävs att kvinnorna 
ställer upp! Hon ställer i detta sammanhang frågan:  

"Var kvinnorna inte förberedda på varannan damernas?" (kvinnlig politiker i 
Gällivare, nr 11, 11 mars 2001). 

Flera Lulekvinnor vittnar också om kvinnlig maktlöshet och om att kvinnorna har tappat mark: 

• Det kvinnliga kommunalrådet finns som ”nummer ett” i Luleå enligt en socialdemokratisk 
kvinna och den tidigare kvinnliga ordföranden i kommunfullmäktige har också en viss 
position (hon förlorade posten efter 1998 års val). I övrigt påstår respondenten att det inte är 
några kvinnor på frammarsch. 



111

• En annan socialdemokratisk kvinnlig politiker i Luleå ger en liknande bild:  
"Jo, många kvinnor har lämnat det politiska livet" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 5, 
1 sept. 2000).  

• En tredje Luleåkvinna från det socialdemokratiska partiet deklarerar att kvinnorna har tappat 
mark. Inom det socialdemokratiska partiet finns det, enligt henne, endast kvar en kvinna som 
är under 30 år. Hon hävdar vidare att de äldre kvinnorna är för gamla om något eller några år. 
Dessutom tillägger informanten att kvinnorna byts ständigt ut i Luleå, att av de kvinnor som 
valdes 1994 slutade åtta av femton kvinnor, att följden är enligt henne att kvinnorna inte får 
tillräcklig erfarenhet eftersom de endast har sitt mandat under en till tre mandatperioder och 
att det endast finns en kvinnlig nämndsordförande i Luleå (vid intervjutillfället; förf. kommentar). 

• En fjärde socialdemokratisk kvinna i Luleå är också pessimistisk i sina svar. Hon påstår att 
det var olyckligt att ordföranden i valkommittén år 1994 nominerade 19-årig flicka som vice 
ordförande i skolstyrelsen. Samma kvinna uppvisar pessimism rörande mandatperioden 1994-
98 när hon hävdar att det var en ”back-lash” mellan åren 1994-98 allmänt i samhället, att det 
var inbördes bråk i det socialdemokratiska partiet i Luleå vilket resulterade i att medborgare 
tappade förtroendet för partiet och att socialdemokraterna minskade enligt henne från 35 
mandat till 25 mandat efter valet 1998.  

• En femte Lulekvinna som representerar det socialdemokratiska partiet påpekar likaså att 
socialdemokraterna har tappat sammanlagt tio mandat vilket innebär att fem kvinnor och fem 
män har försvunnit efter valet 1998.  

• En sjätte socialdemokratisk kvinna i Luleå är mycket pessimistisk i sitt svar: 
"Många kvinnor har tappat mark … . Det är idag svårt att vara ung kvinna med 
småbarn och att samtidigt arbeta politiskt. Många unga kvinnor väljer därför bort 
politiken …. En annan faktor … är att man vill ha ut något personligt av 
engagemanget. Eftersom politik inte har hög status i dagens Sverige försvåras 
rekryteringen av kvinnor till politiska uppdrag" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 14, 
19 okt. 2000). 

Från oppositionen i Luleå deklarerar en kvinnlig politiker att andelen kvinnor har ökat men att 
männen har makten. En annan kvinna uppger att det var stor frånvaro bland socialdemokraterna, 
speciellt bland de unga. Anledningen till en av de unga kvinnornas stora frånvaro var enligt 
denna respondent att den unga kvinnan hade småbarn. Informanten berättar även att en manlig 
framträdande politiker inom det socialdemokratiska partiet aldrig gick fram till talarstolen. 
Denna kvinnliga oppositionspolitiker i Luleå riktar också kritik mot att de manliga fackliga 
representanterna inte ville tillbaka till jobbet medan däremot kvinnliga politiker även vill 
fungera i arbetslivet. 

En annan Luleåkvinna från oppositionen hävdar att det är svårt för kvinnor att kombinera 
hemarbete, familj och politiskt arbete. I informantens fall har hennes mor ställt upp i hennes 
hem två dagar/vecka. Hon tillägger: 

"… varannan damernas resulterade i det största bortfallet inom det social-
demokratiska partiet. … var det en strategi från männens sida?" (kvinnlig politiker 
i Luleå, nr 23, 22 jan. 2001).  

Nedskärningar inom områden som kvinnliga politiker prioriterar
I Gällivare berättar en socialdemokratisk kvinna i Gällivare att kommunens offentliga sektor 
drabbades hårt av nedskärningarna under mandatperioden 1994-98. Hon avstod därför från att 
delta i beslut som missgynnade de egna medlemmarna i fackföreningen. Detta innebar enligt 
henne att hon kunde försvara sig gentemot kritiska medlemmar och samtidigt ge information 



112

om besparingarna. Denna kvinna hävdar att alla kategorier behövs i det politiska livet och att 
det finns politisk och facklig samverkan. En annan socialdemokratisk kvinna i hävdar att det 
under mandatperioden 1994-99 fanns en kamp när det gällde budgeten och skolan var hårt 
drabbad. Hon deklarerar att det är viktigt att informera om behoven och de negativa besluten. 
En tredje Gällivarekvinna från det socialdemokratiska partiet uppger likaså att besparingarna 
var ett problem: 

"Jag var delaktig i beslut om att begränsa antalet färdtjänster, att slopa 
subventionerad mat för pensionärer etc. Detta riktade sig även mot dem som har 
hemtjänst. … Allt ´väcker storm´. Dessutom minskade det förebyggande arbetet 
inom den sociala sektorn" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 10, 15 mars 2001).  

En fjärde socialdemokratisk kvinna i Gällivare riktar kritik mot att besparingarna, enligt hennes 
synsätt, inte slog mot de grupper som redan hade det bra och att de kvinnliga politikerna 
kanske inte har haft kraft att protestera mot dessa beslut. En femte hävdar att ”det är svårt med 
besparingarna”. Hon säger sig därför ha fått utstå kritik på fullmäktigemöten mot riksdags-
beslut (som hon har deltagit i; förf. kommentar). Även i samband med partimöten påstår hon 
att hon har fått ta emot liknande kritik. En sjätte deklarerar att besparingarna har varit det 
största hindret och att de kvinnliga politikerna led mer av detta. En sjunde kvinna från det 
socialdemokratiska partiet i Gällivare anger nedskärningarna inom den offentliga sektorn som 
det största hindret. Besparingarna inom den offentliga sektorn innebär att kvinnorna har 
tappat mark enligt en åttonde kvinnlig socialdemokrat i Gällivare. Hon berättar att det under 
mandatperioden 1994-98 var ”stor turbulens” i Gällivare-Malmberget med neddragningar, 
rivningar, överskott på lägenheter samt befolkningsminskning.
Från oppositionen uppger en kvinna i Gällivare likaså att det har varit svårt att arbeta som 
kommunpolitiker under besparingstider. Hon tillägger emellertid att kvinnor har utövat en 
”kontrollerande närvaro” i samband med besparingar. 

I Luleå hävdar en socialdemokratisk Luleåkvinna i samma anda att mjuka frågor har fått stå 
tillbaka av ekonomiska skäl, speciellt under mandatperioden 1994-98. Hon påstår att kvinnorna 
var tystare – männen har synts för att det är ”deras” frågor som har synts. I samband med de 
nedskärningar som gjordes under mandatperioden 1994-98 ville kvinnorna dock enligt en 
annan informant använda ”osthyveln” medan mäns önskan var att nyttja ”motorsågen”. Det 
var mycket noggrant analyserande och många diskussioner om nedskärningar. Denna kvinna 
pläderade för följande:

"… använd det hus vi redan har…" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 20, 17 nov. 2000). 

Dessutom tillade hon att ”hushållskassan” skall gå ihop. En annan deklarerar att inom skolan 
har viljan till förbättringar funnits men inte medlen. En tredje socialdemokratisk kvinnlig 
politiker i Luleå påstår också att utifrån de förhoppningar som fanns har kvinnorna tappat 
mark. Hon uppger följande orsaker: 

"Besparingarna inom offentlig sektor, män tar för sig på ett annat sätt samt att några 
kvinnor tar plats, men det är alltför få" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 22, 15 jan. 2001). 

Besparningarna har medfört problem med åtföljande nedskärningar, enligt en kvinnlig 
oppositionspolitiker i Luleå. En annan kvinna från den politiska oppositionen i Luleå anför att 
drömmarna är lika stora men förhoppningarna har sänkts. 

Tidsbrist och privata förhållanden  
En socialdemokratisk kvinnlig politiker i Gällivare anger att de största hindren har varit 
tidsbrist och att hon upplever att landsbygden inte räknas. Hon exemplifierar med att berätta 
att partimedlemmar som kommer från landsbygden till ett möte får bland annat betala resan 
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till tätorten samt fikat. Om däremot Gällivareborna kommer till byn så bjuds det på fika. En 
annan representant från det socialdemokratiska partiet berättar att de hinder som hon har mött 
är att vara kvinna och att vara ung.

Från oppositionen uppger en kvinnlig politiker att det privata livet och att socialdemokraterna 
hade egen majoritet i kommunfullmäktige var de största hindren under mandatperioden 1994-
98. En annan anger tidsbrist, barn och arbete som hinder i sitt partipolitiska arbete. En tredje 
informant från ett oppositionsparti hävdar att det som utgör hinder för henne är brist på tid 
och bristande självförtroende: Vid förfrågan om att ta på sig ett ordförandeskap ställde denna 
informant frågan: 

"Klarar jag detta?" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 14, 28 mars 2001). 

I Luleå uppger en socialdemokratisk kvinna att dålig hälsa samt bristande språkkunskaper har 
varit det största hindret under mandatperioden 1994-98. Från oppositionen anger en 
Luleåkvinna tidsbristen som ett hinder för fritidspolitiker; samtidigt tillägger hon att det är bra 
att politikerna är fritidspolitiker. Det största hindret för en annan oppositionspolitiker i Luleå 
har enligt henne varit hennes skiftarbete.

Inre partistrider
Ett hinder som en socialdemokratisk kvinna i Gällivare redovisar är striden om kommunalråds-
posten (efter valet 1994; förf. kommentar). Efter detta avgick hon frivilligt som ordförande 
för s-kvinnorna. 

Ett annat problem som en annan socialdemokratisk kvinna i inlandskommunen lyfter fram är 
revirtänkandet mellan Gällivare-Malmberget. Dessutom ifrågasätter samma kvinna representant-
skapets existens. Hon berättar att vissa lokalföreningar i Malmberget och s-fackklubbens 
ordförande vill ha kvar detta. Enligt henne är fördelen med representantskapet att fler yttrar 
sig om det deltar representanter från fackklubbar etc. Hon menar dock att en stor nackdel med 
representantskapet är att det ofta representerar särintressen. En annan är enligt henne att det 
inte är direkt demokrati i denna församling. 

Det har varit mycket bråk i arbetarkommunen enligt en tredje socialdemokratisk kvinna i 
Gällivare. Hon berättar att en man lämnade arbetarkommunen och är numera aktiv inom ett 
annat parti. Denna kvinna hävdar att han var ett stort stöd för henne innan han avgick. Hon 
berättar vidare att en kvinna tog därefter över ordförandeskapet i arbetarkommunen. En fjärde 
uppger också att personstrider samt relationerna mellan män och kvinnor var hinder under 
mandatperioden 1994-98. En femte Gällivarekvinna från det socialdemokratiska partiet 
deklarerar att nomineringsstrider har varit det största hindret under mandatperioden 1994-98.

En ledamot från ett oppositionsparti i Gällivare deklarerar att de största hindren för henne har 
varit stridigheter inom partiet. 

I Luleå hävdar en socialdemokratisk kvinnlig politiker att de inre partistriderna har varit ett 
hinder. Hon berättar att människor gick ur partiet i samband med striden om kommunal-
rådsposten. Partiet förlorade tio mandat i 1998 års kommunfullmäktigeval. En annan anger att 
vissa ledande personer inom arbetarkommunen och representantskapet har haft motvilja mot 
dem som tycker annorlunda. Dessutom påstår hon att det har funnits en maktkamp inom 
partiet. En tredje socialdemokratisk kvinnlig politiker i Luleå påstår att debattklimat, 
kränkande behandling från partikamrater och liten karriärlust som de främsta hindren under 
mandatperioden 1994-98.  
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Luleåkvinnor som påstår att den rådande politiska kulturen befäster kvinnlig 
underordning  
En socialdemokratisk kvinna i Luleå redovisar följande hinder under mandatperioden 1994-
98: Män återupprepar män som upprepar en kvinnas åsikt. Det är framför allt ”äldre herrar” 
som gör detta. Män och kvinnor talar inte samma språk. En annan räknar upp följande hinder: 

"När man har barn och tider att passa är det olämpligt att fullmäktige börjar 
klockan 13 00! Det finns ingen 'stopptid' för fullmäktigemöten. Man borde kunna 
ajournera mötet. Förekomsten av många meningslösa inlägg i samband med 
kommunfullmäktigemöten!…Det har varit svårt att komma in i de gamlas 
gemenskap" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 13, 18 okt. 2000). 

En tredje socialdemokratisk kvinna hävdar att en brist var att det var för få yngre fullmäktige-
ledamöter. Dessutom deklarerar hon att kommunfullmäktigemöten inte gav någonting. En 
fjärde ger följande kommentar: 

"Det kostar mer än det smakar! … Jag har rätt att säga vad jag tycker! … Man får 
ej vara öppen och ärlig! …" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 19, 13 nov. 2001). 

Hon betonar dessutom att hon endast har diskuterat sakfrågor. De möjligheter hon har sett är 
att det demokratiska spelrummet hade kunnat vara tillgängligt för alla men man fick inte 
använda denna möjlighet. En femte uppger att hon har hindrats av sjukdom, upplevd 
meningslöshet med det politiska arbetet och att partiarbetet handlar om en maktkamp mellan 
män. En sjätte påstår att uppdrag betyder väldigt mycket inom det socialdemokratiska partiet. 
Många vill inneha ett stort antal av sådana för att få försörjning. Hinder som en sjunde lyfter 
fram är att det krävs kunskaper för att arbeta politiskt. Ett stort hinder är dessutom enligt en 
åttonde de maktstrukturer som finns inom det politiska livet. En nionde socialdemokratisk 
kvinna anger också maktstrukturerna och att det är samma grupp av människor som är kvar i 
det politiska livet som de stora hindren. 

Från ett oppositionsparti deklarerar en Luleåkvinna att hon har blivit hindrad av att det 
behövdes mer av tid och ork till något annat: 

"Därför blev jag frustrerad av klimatet inom skolstyrelsen där det inte fanns 
intresse för att lyssna på åsikter, förslag mm från några andra partier än från (s) 
som hade egen majoritet. Det blev en tydlig förändring efter valet –98 när 
majoritetsförhållandena förändrats" (enkätsvar från kvinnlig politiker i Luleå, nr 
25, 13 febr. 2001). 

En annan kvinna från den politiska oppositionen i Luleå uppger att det är debattklimatet som 
det största hindret: 

"Man skall vara en speciell typ av människa för att klara av det. … Varför slutade 
jag inte tidigare? … Jag tror att det var min pliktkänsla som hindrade mig …" 
(kvinnlig politiker i Luleå, nr 17, 7 nov. 2000). 

Den sist nämnda respondenten deklarerar att ett partipolitiskt uppdrag har ett högt pris och 
man får lite tillbaka. Hon tillägger att hon kände sig som en gisslan. Det blev också värre och 
värre. Slutligen fastställer hon att det fanns absolut ingen möjlighet att påverka. En tredje 
kvinnlig oppositionspolitiker i Luleå anger följande hinder: En del frågor engagerade henne 
inte. Hon tillägger att hon kanske kunde för lite (idag har partiet mer information vilket 
innebär att det blir mer intressant). Arbetsformerna för fritidspolitikerna är svåra. Några 
timmar kunde avsättas för politiskt arbete. När informanten ”gick in i politiken” trodde hon 
att hon skulle ”veta allt”. En fjärde uppger att det största hindret har varit brist på tid. 
Beträffande möjligheterna deklarerar hon att det inte är någon skillnad mot tidigare. En femte 
anger hälsan och ”grabbighet” i den dåvarande skolstyrelsen som de största hindren. 
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Bristande stöd från både män och kvinnor – enligt Luleåkvinnor 
En socialdemokratisk kvinna i Luleå, som har haft uppdrag som EU-parlamentariker, har 
ibland upplevt att hon har varit alltför duktig. Respondenten gör reflektionen att om man ska 
lyckas måste man ”tona ned” det man gör. (Jantelag!) En annan socialdemokratisk kvinna, i 
ledande position, anger att ett hinder har varit att andra kvinnor inte har gett stöd utan hon 
anser det har funnits ett glastak från deras sida. Respondenten tillägger följande: 

"Vi stöttar tills vi nått en viss position – därefter kan det bli énsamt´. Något yngre 
kvinnor i samma ålder har inte alltid gett stöd. … Män är bättre på att stötta 
varandra" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 7, 15 sept. 2000). 

En kvinnas åsikt är inte lika mycket värd som en mans enligt en tredje socialdemokratisk 
kvinna i Luleå. En fjärde påstår att de största hindren är tidsbrist och otillräcklig inskolning. 
Informanten hävdar att det tog tid för henne att lära sig beslutsprocessen i den kommunala 
”apparaten”. Självkritik är också ett hinder enligt respondenten. Hon uppger att hon inte lät så 
proffsig som de mer rutinerade politikerna. Slutligen tillägger samma kvinna att det skulle ha 
varit önskvärt med mer stöd och uppmuntran i syfte att hon skulle ta på sig uppgifter. En 
femte deklarerar att hon inte har blivit tagen på allvar. Hon påstår att hon ibland  har anklagats 
för att inte vara en ”riktig” socialdemokrat. Dessutom hävdar hon att mobbning har försiggått 
inom partiet. 

En kvinnlig oppositionspolitiker i Luleå deklarerar att hon av vissa har upplevts som ett hot 
efter att hon hade fått en politisk plattform. Kvinnorna inom partiet har inte alltid ställt upp 
enligt henne. Hon berättar om en kvinnlig partikamrats ”angrepp”: 

"Många upplever att Du är en streber. … Du tänker bara på Din egen framgång!" 
(kvinnlig politiker i Luleå, nr 23, 22 jan. 2001). 

Förhandlingar mellan könen för att bekämpa ”överheten” –
ett könskontrakt mellan kvinnliga och manliga politiker
Kan eventuella förhandlingar mellan kvinnliga och manliga politiker i Gällivare respektive 
Luleå minska könssegregeringen inom den politiska sfären och därigenom förändra det 
rådande könskontraktet (jfr Hirdman 1988:54-55). Eller kan ett samarbete tolkas som att 
kvinnorna fortsätter att vara underordnade männen? 

För att kunna få svar på denna fråga tillfrågades de kvinnliga politikerna om det vid något 
tillfälle under mandatperioden 1994-98 har inträffat att männen i Gällivare respektive Luleå 
behövt kvinnorna för att bekämpa överheten? I samband med intervjuerna förklarade jag att 
”överheten” kan handla om beslutsfattare i till exempel riksdagen och regeringen. 

Samverkan mellan män och kvinnor 
Fackliga företrädare och politiker oavsett kön har ibland samarbetat i gemensam protest ex för 
att rädda mäns jobb i Malmberget enligt en kvinnlig politiker i inlandskommunen. Flera 
kvinnor i Gällivare deklarerar också att de driver regionalpolitiska frågor tillsammans med 
männen. Politikerna i Gällivare har även agerat gentemot landstingets agerande i vissa frågor 
enligt dessa. Gällivarekvinnorna pekar på att de har fört en kamp tillsammans med männen 
mot etableringen av Sunderby sjukhus, arbetslöshetskassans försämring, mot skatteutjämnings-
bidraget samt en kamp för att utlokalisera statliga myndigheter. 
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En socialdemokratisk kvinna i inlandskommunen uppger att åtskilliga gemensamma skrivelser 
har gjorts: Arbetarkommunen har bland annat skrivit till statsministern och näringsministern 
för att påtala de problem som finns i kommunen och representanter för kommunen har 
uppvaktat statsministern. Hon hävdar: 

"Vi klarar inte allt själva!" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 8, 1 mars 2001).  

Alla förtroendevalda har protesterat mot de höga flygpriserna enligt samma kvinna. Vidare 
berättar hon att politikerna i Gällivare har skrivit till centrala instanser om de höga flyg-
priserna, om tågtrafiken till och från Gällivare och mot sänkning av skatterna mm. Det har 
funnits önskemål från kommunen att luftfartsverket skulle ta hand om Gällivare flygplats EU-
pengar har dock kommit Gällivare till del.  

När man är inne och ”tassar” på det kommunala självstyret har kommunpolitiker i Luleå gjort 
gemensam sak över köns- och partigränserna enligt en kvinna från oppositionen. 

Många kvinnliga politiker i kustkommunen pekar på att nya regler för skatteutjämnings-
bidrag slår hårt mot Norrbotten och speciellt inlandskommunerna och kritiken har initierats 
av norrbottniska kommunpolitiker oavsett kön och partifärg och har resulterat i gemensamma 
aktioner. De deklarerar att det kvinnliga kommunalrådet har också drivit frågan via Kommun-
förbundet. En socialdemokratisk Lulekvinna deklarerar i solidarisk anda att anledningen till 
att majoriteten av politikerna i Norrbotten anser att skatteutjämningssystemet skall finnas är 
att kommunerna i Norrbottens inland måste få hjälp. Lågskattekommuner med sämre service 
vann emellertid på det nya systemet enligt henne. Ytterligare en socialdemokratisk informant 
menar att skatteutjämningssystemet är en rättvisefråga. Dessutom ”blir” vissa frågor vänster-
högerfrågor och då menar hon att ”man hittar varandra oavsett kön”. Respondenten tillägger 
att klassfrågor är viktigare för ”vänstersocialdemokrater” än för andra grupperingar inom 
socialdemokratin. 

En kvinna från den politiska oppositionen i Luleå påstår dock att överläggningarna har skett 
partivis mellan manliga företrädare. Hon anser att den enda kvinna som har deltagit i dessa 
överläggningar är det kvinnliga kommunalrådet.

I samband med hot mot sysselsättningen på orten har kvinnliga och manliga politiker arbetat 
tillsammans för att få företagsetableringar till stånd. Både kvinnliga och manliga politiker i Luleå 
har enligt en informant från den politiska oppositionen gemensamt kämpat för F 21, dvs. 
flygflottiljen i Luleå. Det handlar också om sysselsättning för både män och kvinnor. När det har 
gällt nedskärningar vid SSAB har både kvinnliga och manliga politiker gjort gemensam sak. 

Ringa samverkan mellan manliga och kvinnliga politiker 
En kvinnlig politiker oppositionspolitiker i Gällivare hävdar i motsats till huvuddelen av de 
övriga Gällivarekvinnorna att det har förekommit väldigt lite av sådant gemensamt agerande 
”gentemot överheten” från politikernas sida. En annan berättar:  

"I Gällivare är man inte mycket för överheten. … . Det största hotet mot Gällivare 
är vår Jantelag" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 4, 14 febr. 2001). 

Hon menar att denna allmänna inställning innebär att man tappar ”dugligt folk”. Som jag 
tolkar detta yttrande är enligt hennes synsätt inte näringspolitiska satsningar och krav till 
någon hjälp om inte den negativa inställningen till dugligt folk förändras. 
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Har män stött kvinnors prioriteringar på den kommunalpolitiska arenan?
Enligt en studie av Oskarson & Wängnerud (1995) prioriterar både kvinnliga väljare och 
kvinnliga riksdagsledamöter skola, vård, barn- och äldreomsorg, socialpolitik, miljö och 
kultur. Utifrån detta faktum frågade jag de kvinnliga fullmäktigeledamöterna om de har fått 
stöd från männens sida när de har försökt driva ovanstående frågor i kommunalpolitiken. Om 
de har svarat ja på denna fråga fick de dessutom två följdfrågor. Den första var om dessa män 
intar någon sorts särställning i kommunen? Den andra löd: ”Vilken är den i så fall?”

Manliga politiker som har stöttat de kvinnliga politikerna 
Majoriteten av de tillfrågade kvinnliga politikerna i Gällivare hävdar att männen har gett stöd 
när kvinnorna har drivit frågor som kvinnor prioriterar. En kvinnlig politiker från det 
socialdemokratiska partiet deklarerar att männen har stöttat, framför allt i nämnden. Ofta har 
emellertid informanten talat med det kvinnliga kommunalrådet och förankrat beslutet hos 
henne innan det har tagits i nämnden. En annan uppger att män i ”mjuka nämnder” har stött 
kvinnors prioriteringar. En tredje påstår att män som ”är ute” i ett arbetsliv där kvinnor finns 
har gett stöd för kvinnors prioriteringar. En annan menar att det är den ”mjukare” sortens 
män, till exempel sådana som själva har haft barn, som stöttar kvinnor.   

En socialdemokrat i inlandskommunen påpekar att det inte var uttalat att männen inte gav 
stöd till kraven på heltidstjänster från kvinnornas sida. En annan socialdemokratisk kvinna 
berättar att motionen om att omvandla deltidstjänster till heltid gick igenom.  

En kvinna från oppositionen i Gällivare berättar att många män gav stöd när det gällde frågan 
om heltidstjänster. Informantens parti har dessutom enligt henne bestämt att prioritera 
barnomsorg, åldringsvård och skola. En annan hävdar att män har gett stöd eftersom vård och 
skola har prioriterats. En tredje svarar ja på frågan men med förbehållet att detta gäller yngre i 
första hand, dvs. inte de riktigt gamla männen. En fjärde berättar att när det gäller de frågor 
som har fallit inom socialnämndens ansvarsområde, till exempel sådana som handlar om 
handikappade och äldre har manliga politiker stött detta, främst kanske beroende på att de har 
egna föräldrar. En femte kvinnlig oppositionspolitiker i Gällivare hävdar att män inom ett 
oppositionsparti har gett det bästa stödet. Hon visar emellertid en viss skepsis när hon tillägger: 

" … kanske tror de inte på det … " (dvs. det kvinnopolitiska budskapet; förf. anm.) 
(kvinnlig politiker i Gällivare, nr 6, 15 febr. 2001). 

Samma kvinna uttalar dock en tro på att männen inom detta parti ger stöd därför att 
feminismen diskuteras på partiets kongresser och att det har betydelse att många kvinnor har 
röstat den kvinnliga partiledaren. 

Enligt en socialdemokratisk kvinnlig politiker i Luleå börjar manliga politiker inse att det inte 
går att anställa kvinnor på deltidstjänster. Dessa män har också många gånger fruar som 
behöver ett heltidsarbete. Kvinnan tillägger att frågan om arbetstidsförkortning också prioriteras 
av vissa män. En annan Luleåkvinna från det socialdemokratiska partiet nämner att gymnasie-
skolan (en stor ”gymnasieby”; förf. kommentar) är ett sådant förslag där både kvinnor och 
män har samlats kring ett beslut. Ishallen ingår enligt henne i detta ”beslutspaket”. 

Från ett oppositionsparti i Luleå deklarerar en kvinnlig politiker att det enda tillfället som hon 
kan komma ihåg när män har gett stöd är när de kvinnliga politikerna med det kvinnliga 
kommunalrådet i spetsen drev frågan om arbetsvärdering inom den kommunala sektorn (i 
syfte att framför allt se om kvinnor är utsatta för diskriminering pga kön). Hon tillägger att det 
inte har hänt så mycket efteråt. En annan påstår att de kvinnliga politikerna har använt sin 
makt till kvinnopolitiska motioner. Manliga politiker har gett stöd till dessa frånsett en motion 
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om arbetsvärdering. Män inom ett oppositionsparti gav dock stöd till denna motion. En tredje 
kvinna från den politiska oppositionen i Luleå hävdar att en del män aktivt har stött 
”kvinnoinitiativ”. Hon tillägger att få har aktivt, öppet motarbetat kvinnliga prioriteringar utan 
har ”passivt” satt upp hinder:

" … Ja i princip vore det bra, men det går inte just nu för att …. Jag vet inte om de 
stödjande männen har någon särställning … jag ser det mer som en personlig 
medvetenhet …" (enkätsvar från kvinnlig politiker i Luleå, 13 febr. 2001). 

En fjärde kvinnlig oppositionspolitiker i Luleå uppger att vissa män har prioriterat jämställdhets-
frågor. Dessutom påstår hon att yngre män är bättre. Informanten har lagt fram en motion i 
kommunfullmäktige rörande 3 R-metoden (resurser, resultat, realia). Enligt henne har Kommun-
förbundet tagit fram denna metod för att öka jämställdheten. Den är ett hjälpmedel för att 
mäta hur det satsas på de olika könen inom olika kommunala verksamheter. I Luleå skall 
metoden nyttjas för att mäta satsningar inom fritidssektorn. Samma kvinna berättar att kvinnor 
från alla partier var mycket intresserade av detta liksom männen inom ett oppositionsparti. En 
femte Luleåkvinna från oppositionen deklarerar att under perioden 1994-98 har hela samhället 
diskuterat samhällsekonomi och budgetfrågor: I Luleå var det inte så svårt ekonomiskt under 
denna period. Stora nedskärningar har emellertid skett. Informanten påstår dock inte att 
protester mot nedskärningar inte handlar om en konfrontation mellan män och kvinnor.  

Män som ville spara inom områden som kvinnor prioriterar 
En socialdemokratisk kvinna i Gällivare deklarerar att alla män gav stöd men vissa var 
tveksamma till satsningar på kvinnor därför att de ville att kommunen skulle spara. En annan 
påpekar att det har blivit fler äldre i kommunen. Detta innebär att denna sektor har haft ett 
budgetunderskott på grund av att tilldelningen av medel inte har ökat. Informanten menar att 
politikerna inte har kunnat prioritera i samband med åtstramningarna. En tredje från det 
socialdemokratiska partiet i Gällivare svarar både ja och nej på frågan. Det har gått bra om 
ekonomin tillåter detta men svaret har varit nekande från männens sida om det inte går ihop 
budgetmässigt. 

I Luleå hävdar en socialdemokratisk kvinnlig politiker att byggnader har diskuterats under 
mandatperioden 1994-98, dvs. inriktningsbeslut. Hon tillägger att en medelålders kvinnlig 
fullmäktigeledamot har drivit frågan om deltidstjänster inom kommunal omsorg, men har fått 
svaret att det inte går av ekonomiska orsaker. En annan påstår att om kvinnor driver frågor 
gemensamt kan man få med sig männen. Hon tillägger att kvinnor i Luleå prioriterar 
kulturhus medan männen i första hand vill prioritera idrott. En tredje Luleåkvinna från samma 
parti menar att kvinnor tar upp de ”mjuka frågorna”. När detta sker händer följande: 

"Halva gruppen (dvs. männen; förf. kommentar) går ut och röker om ´mjuka´ 
områden tas upp" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 5, 1 sep 2000). 

Ett förslag som den ovan intervjuade tar upp är att sammanträden bör starta från morgonen 
när man är pigg. Som situationen har varit för henne har hon börjat arbeta kl 05 00 samma dag 
som kommunfullmäktige pågår. Mötet kan därefter ha pågått från 13 15 till cirka 19 00 – 20 00.  

En fjärde socialdemokratisk kvinna spaltar upp följande:  
"Det är en svår balansgång. Det finns stöd för äldreomsorg. Det finns en slitning 
mellan kultur- idrott. Det finns inte ett kraftfullt stöd från männen när det gäller 
arbetsvärderingsprojektet. Att det finns många kvinnor och flera kvinnliga grupp-
ledare innebär att motståndet är mindre" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 20, 17 nov. 2000). 



119

En femte kvinnlig politiker från det socialdemokratiska partiet berättar att det inte har 
förekommit så många diskussioner om politiska prioriteringar under mandatperioden 1994-
98. Informanten kan dock se skillnader mellan manliga politiker och kvinnliga sådana när det 
gäller inställningen till ett kooperativt dagis: 

"Män säger nej utifrån ideologiska skäl medan kvinnor ser till innehållet" (kvinnlig 
politiker i Luleå, nr 13, 18 okt. 2000). 

En sjätte socialdemokratisk Luleåkvinna svarar nekande på frågan. Hon menar i stället att det 
är (de manliga) tjänstemännen som styr dagordningen. 

En kvinnlig politiker från ett oppositionsparti i Luleå svarar bestämt nej på frågan om männen 
har stött de kvinnliga politikernas prioriteringar på den kommunalpolitiska arenan. Hon ger 
ett konkret exempel: 

"När kvinnor har diskuterat 6-timmars arbetsdag har de ofta fått kränkande svar" 
(kvinnlig politiker i Luleå, nr 17, 7 nov. 2000). 

En annan informant från oppositionen deklarerar att det har tagit tid. Hon betonar att det 
betyder mer när pappor går ut och tar avstånd från könsord etc. En tredje påstår att ekonomin 
styr. Enligt henne medför detta att kvinnliga politiker ständigt får höra att det måste sparas. 
En fjärde hävdar att män och kvinnor inom hennes parti har samma prioriteringar. När det 
gäller debatten om ombyggnad av ishallen ”Delfinen” menar hon dock att Luleå Hockey skall 
betala ”notan”. Den skillnad som denna kvinnliga politiker hävdar att hon kan iaktta mellan 
könen, är att männen i högre grad än kvinnorna har större (och mer kostsamma) visioner. Hon 
påstår också att kvinnor överlag har en annan inställning till pengar, dvs. kvinnor är mer 
sparsamma i sitt tänkande. En femte kvinnlig respondent från oppositionen i Luleå berättar att 
kvinnliga politiker överlag har varit emot elitidrottssatsningar. 

Minskad underordning i Gällivare parallellt med att det manliga mönstret 
finns kvar i Luleå - men förbättrat arbetsklimat i båda kommunerna 
Kvinnorna i Gällivare uttalar i högre grad än Lulekvinnorna att underordningen har minskat. 
Den övervägande positiva bild som flera Gällivarekvinnor förmedlar handlar om att fler 
kvinnor har ledande politiska uppdrag i kommunen, att de kvinnliga politikerna talar mer och 
att de i högre grad än tidigare bemöts med respekt från männens sida. 

Att kvinnorna i Luleå i grova drag inte ser lika positivt på utvecklingen framkommer av yttranden 
som att det manliga mönstret finns kvar, att det är svårt att höja kvinnolönerna i kommunen, 
att männen har makten, att kvinnor ständigt byts ut i Luleå, att det är svårt för kvinnor att 
kombinera hemarbete, familj och politiskt arbete och att de ”mjuka frågorna” har låg prioritet. 

I både Gällivare och Luleå anger de valda kvinnliga politikerna nedskärningarna under 
mandatperioden som ett mycket stort problem. Sedan mitten av 1980-talet har emellertid 
kvinnor i allmänhet och även kvinnliga riksdagsledamöter varit mer intresserade att stoppa 
nedskärningar. Denna grupp är i allmänhet mer bekymrade än män över den ekonomiska 
situationen (Oskarsson, 1994). Kvinnor är dessutom mer positiva än män till att höja skatten 
(Johansson m fl. 2001; jfr Svallfors 1996, 1998). 

Några kvinnliga politiker uttalar också att den rådande politiska kulturen samt privata 
förhållanden är hinder i det politiska livet. En intressant skillnad är att Gällivarekvinnor anger 
brist på inflytande och att kvinnor inte ”ställer upp” som ett hinder medan de förtroendevalda 
kvinnorna i Luleå anser att inre partistrider är något som hindrar deras politiska arbete. 
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Kvinnor i Gällivare uppger att det har varit bättre arbetsklimat för kvinnor och liknande svar 
ger Luleåkvinnorna med hänvisning till ”varannan damernas”. Likaså menar vissa kvinnor i 
både Luleå och Gällivare att det politiska arbetet har varit positivt under mandatperioden 
1994-98. I Luleå tillägger några kvinnor att ledarskapet har varit betydelsefullt och den 
”uppbackning” som har getts.  

Kvinnorna påstår att de deltar i förhandlingar mellan könen framför allt för att 
minska eventuella negativa utfall av den offentliga sektorns omvandling 
Utifrån detta kapitel kan jag inte se att förändringar som har skett av den svenska välfärds-
staten med åtföljande besparingar har resulterat i att de kvinnliga politikerna förhandlar sig 
fram till ett större utrymme i relation till de manliga under mandatperioden 1994-98. I både 
Gällivare och Luleå har samverkan skett över parti- och könsgränserna framför allt när syssel-
sättningen hotas. En informant i Luleå framför också att det främst är manliga företrädare som 
har deltagit i överläggningarna inom varje parti. I Gällivare berättar en kvinnlig politiker att 
samarbete ibland har skett i gemensam protest för att till exempel rädda ”mäns jobb”.    

Kvinnors prioriteringar får stöd av vissa män medan andra manliga politiker påstås 
utöva härskarteknik 
I Gällivare lyfter de valda kvinnorna bland annat fram att det antingen är män i mjuka 
nämnder, män som har gamla föräldrar, som arbetar på kvinnodominerade arbetsplatser eller 
män som har barn som ger stöd när de kvinnliga politikerna driver ”mjuka frågor”. Dessutom 
menar en ledamot att den feministiska framtoning som hennes parti har medför att männen är 
tvingade att följa detta budskap.  

Bland Luleåkvinnorna framkommer synpunkter som att yngre män är bättre, att de kvinnliga 
politikerna har försökt driva kvinnopolitiska reformer och att vissa manliga politiker har gett 
stöd till upprättandet av heltidstjänster för kommunanställda. 

De kvinnliga förtroendevalda i Luleå är, enligt en informant, i jämförelse med männen mer 
sparsamma i sitt tänkande och är emot elitidrottstänkande. Något som har upplevts som 
negativt enligt en Luleåkvinna är att de kvinnliga politikerna ofta har fått kränkande svar i 
samband med att de har diskuterat 6-timmars arbetsdag och enligt en annan, att män utövar 
härskarteknik när kvinnorna tar upp ”mjuka frågor”. Detta kan ställas mot att, av de frågor där 
könsskillnaden är som störst mellan kvinnors och mäns åsikter är förslaget om att införa sex 
timmars arbetsdag (Oskarson & Wängnerud 1995:71). 
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10.  De kvinnliga aktörernas val –  
 sorti, protest eller att lojalt acceptera
Genom att lämna kommunalpolitiken förlorar den som lämnar, möjligheterna att direkt 
påverka denna del av det partipolitiska livet. I den första delen av detta kapitel redovisas en 
sammanställning av hur många kvinnliga politiker i Gällivare och Luleå som har lämnat sitt 
fullmäktigeuppdrag under mandatperioden 1994-1998 och hur många som ej finns med bland 
de valda efter 1998 års val. Vad är det som har varit avgörande för vissa kvinnors beslut att 
stanna? Har dessa höjt sin stämma till protest för att förändra eller har de haft olika lojaliteter 
som grund för att inte lämna sina uppdrag?  

"I bagatellartade situationer eller livsavgörande ögonblick ställs individen ibland 
inför valet att lojalt acceptera, att saga ifrån och försöka påverka eller att ta 
konsekvenserna av en oacceptabel och ohållbar situation och dra sig ur spelet" 
(baksidestexten till den svenska utgåvan av Hirschman 1972). 

De kvinnliga politikerna i Gällivare och Luleå tillfrågades varför de hade lämnat eller stannat 
i kommunalpolitiken, dvs. om de även återvaldes i samband med valet 1998. Jag har försökt 
sortera deras svar utifrån Hirschmans begrepp sorti, protest eller lojalitet (ibid.). 

Sorti
I Gällivare lämnade under innevarande mandatperiod 1994-98, dvs innan mandatperiodens 
slut, såväl borgerliga som socialdemokratiska kvinnor kommunalpolitiken. I Luleå, däremot 
rörde det sig endast om socialdemokrater (se Tabell 10:1). 

Tabell 10:1 Antal ordinarie kvinnliga fullmäktigeledamöter i Gällivare och Luleå som har lämnat 
kommunalpolitiken under pågående mandatperiod 1994-98  

Partiblock  Socialdemokrater Oppositionen  Totalt

Antal kvinnor  3  2  5 (19) 
i Gällivare 
Antal kvinnor   5  -  5(27) 
i Luleå 

anm.: *Siffrorna inom parentes anger det totala antalet kvinnor i Gällivare respektive Luleå  
kommunfullmäktige efter valet 1994. 
Källa: Bearbetning av valstatistik från Länsstyrelsen i Norrbotten mellan åren 1994-1998.  
Bearbetning av Luleå kommunfullmäktige protokoll 1994- 1998.  

Tabell 10:2 illustrerar att en större andel kvinnor har lämnat kommunalpolitiken i Luleå än i 
Gällivare. Detta gäller framför allt de socialdemokratiska Luleåkvinnorna där tio av sjutton 
som valdes 1994 (se Westerlund 1997: Tabell 1:3) inte längre finns med i kommunalpolitiken 
efter 1998 års val. Totalt har enligt tabellen, 12 av 27 kvinnor som valdes 1994, dvs. 44 
procent av dessa, lämnat sitt kommunalpolitiska uppdrag mellan åren 1994-1998.   

I Gällivare valdes elva kvinnor från det socialdemokratiska partiet till ordinarie fullmäktige-
ledamöter i samband med valet 1994 (se Westerlund 1997: Tabell 1:3). Fyra kvinnor från 
detta parti lämnade det partipolitiska uppdraget mellan åren 1994-1998. Tabell 7:2 visar att 
fem av nitton kvinnor som valdes i Luleå år 1994 har lämnat kommunalpolitiken, dvs. 26 
procent.
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Tabell 10:2 Antal ordinarie kvinnliga fullmäktigeledamöter i Gällivare och Luleå som har lämnat 
kommunalpolitiken från 1994 till valet 1998 

Partiblock  Socialdemokrater Oppositionen  Totalt

Antal kvinnor   4   1  5 (19*) 
i Gällivare 
Antal kvinnor   10  2  12 (27*) 
i Luleå 

anm.: *Siffrorna inom parentes anger det totala antalet kvinnor i Gällivare respektive  
Luleå kommunfullmäktige efter valet 1994. 
Källa: Bearbetning av valstatistik från Länsstyrelsen i Norrbotten mellan åren 1994-1998.  
Bearbetning av Luleå kommunfullmäktige protokoll 1994- 1998.  

Kvinnornas avgångsskäl 
Syftet i redovisningen nedan är att illustrera varför kvinnorna har valt att avgå under pågående 
mandatperiod 1994-98 eller i samband med valet 1998. Finns det skillnader i avgångsskäl 
mellan de två undersökningskommunerna? 

"Dagens höga kvinnorepresentationssiffror innebär inte att kvinnors plats i 
politiken är självklar – varken andels- eller auktoritetsmässigt. … Varför och med 
vilka erfarenheter kvinnor lämnar kommunalpolitiken är i detta perspektiv en viktig 
fråga" (Pincus, 1995: omslagstext). 

Privata skäl – i båda kommunerna 
En grupp kvinnor i undersökningskommunerna uppger till exempel ålder, förhållanden i 
familjen eller arbetet som främsta anledningen till sorti.  

Flera socialdemokratiska kvinnor i Gällivare hade inför valet 1998 avsagt sig att nomineras av 
åldersskäl. En av dessa var ordförande i en nämnd fram till att valen av nya ledamöter i 
styrelser var avklarade. En annan har efter 25 år i kommunfullmäktige lämnat alla kommunal-
politiska uppdrag. Hon har dock kvar uppdraget som överförmyndare. I partiet hade det enligt 
den sistnämnda kvinnan diskuterats om föryngring. Dessutom berättar hon att ”det kändes 
som att jag inte har så mycket mer att ge”. En tredje socialdemokratisk kvinna har lämnat 
kommunfullmäktige och andra kommunala uppdrag av åldersskäl förutom att hon kvarstår 
som ordförande för ett kommunalt bolag. Hon deklarerar att hon alltid har sagt att hon skall 
sluta mandatperioden efter att hon har fyllt 60 år. Vidare påpekar hon att hon alltid har trivts 
trots att hon i egenskap av att vara politiker med ansvar för barn- och utbildningsnämnden 
ibland har varit utsatt för kritik. Ändå tycker denna kvinna att det har varit positivt med 
ansvaret för skolan eftersom det handlar om unga människor vilket innebär att det har varit 
både lärorikt och stimulerande. Informanten påstår att hon ”går igång av motstånd” och laddar 
batterierna. En kvinna från oppositionen i Gällivare lämnade också kommunalpolitiken med 
hänvisning till sin ålder. Hon uppger att hon har varit ledamot i fullmäktige under tre perioder.  

En socialdemokratisk respondent lämnade kommunalpolitiken i Gällivare därför att hon 
höstterminen 1997 började på en högskoleutbildning förlagd utanför hemorten. En kvinnlig 
oppositionspolitiker i Luleå anger att en anledning till att hon lämnade politiken är att hon 
ville ge plats åt yngre. Hon påstår att hon började bli gammal (hon är över 50 år; förf. anm.) 
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och att hon ville ”peppa” de unga. En annan anledning är att hon hävdar att det inte är lätt att 
lämna arbetet för politiken. Hon tillägger att det numera dessutom är mer skiftgång inom vård 
och service i kommunen. En tredje orsak är att hon inte hade någon ambition att klättra i ”den 
politiska trappan”. Hennes parti hade inte heller så många platser enligt henne. Privata skäl 
var också enligt en kvinnlig politiker från oppositionen i Luleå orsaken till att hon hyste 
tveksamhet till om hon skulle ställa upp i samband med valet 1998.  Hon påstår att hon inte 
strävade efter att få en ledande ställning i kommunen trots att hon har varit gruppledare i fem 
år. Vidare berättar hon att hon upplever den utsatthet som en politiker drabbas av i samband 
med medias granskning är väldigt påfrestande. 

I Luleå lämnade en socialdemokratisk kvinna kommunalpolitiken av hälsoskäl: Enligt läkares 
diagnos var hon ”utbränd” vilket innebar att hon var både fysiskt sjuk och deprimerad. I det 
privata upplevde hon också en kris. Allt detta medförde att hon inte orkade med det politiska 
arbetet.  Så småningom kände sig informanten dock bättre. Hon påstår att män klarar av att 
vara fritidspolitiker därför att de har en kvinna som stöttar. I motsats till detta finns det inte så 
många kvinnor som har fått stöd från sina män. Hon tillägger: ”Var sak har sin tid”.1

En annan socialdemokratisk kvinnlig politiker i Luleå fick barn 1996. Efter barnledigheten har 
hon arbetat heltid. Hon uppehöll sitt kommunalpolitiska uppdrag fram till våren 1998. Beslutet att 
lämna kommunalpolitiken hänger även här främst samman med privata skäl, dvs. att hon vill 
prioritera sina barn. Informanten tror också att man väljer det man tycker är roligt. Detta kan 
enligt min mening tolkas som att partipolitiken inte är ”rolig”. En tredje kvinna från det social-
demokratiska partiet i Luleå var riksdagsledamot, dvs. heltidspolitiker från januari 1995-1998. 
År 1997 fick hon barn vilket innebar att hon inte längre ville fortsätta som riksdagsledamot. 
Emellertid var informanten på väg tillbaka till kommunalpolitiken. Hon omvaldes till 
kommunfullmäktige i samband med valet 1998. År 1999 fick informanten erbjudande om ett 
intressant heltidsarbete vilket innebar att hon avsade sig alla politiska uppdrag. 

Svårt att kombinera två uppdrag - i Luleå 
I februari 1997 lämnade en socialdemokratisk kvinna i Luleå alla styrelse- och nämnduppdrag 
utom fullmäktigeuppdraget. Bakgrunden är att hon anser att arbetet som partiets ombudsman 
inte går att förena med att vara förtroendevald. Tidigare hade respondenten endast en 
projektanställning som ombudsman. En annan socialdemokratisk kvinna i kustkommunen 
lämnade sitt kommunalpolitiska uppdrag i första hand för att hon omvaldes till riksdags-
ledamot hösten 1998. Hon påstår att det är svårt att kombinera två uppdrag även om det vore 
önskvärt att som kommunalpolitiker få ett kommunalt samband.  

Bristen på personligt inflytande- både i Gällivare och Luleå
Bristen på personligt inflytande är enligt en annan grupp kvinnor en huvudanledning till deras 
respektive ”avhopp”. En socialdemokratisk informant i Gällivare lämnade alla kommunal-
politiska uppdrag efter striden om kommunalrådsposten (se Westerlund 1997: 74-76). Informanten 
blev erbjuden andra poster till exempel ordförandeskapet i kommunfullmäktige men hon 
avböjde detta. 

                                                          
1 Främsta anledningen till att en kvinna från oppositionen i Luleå så sent som 1999 lämnade alla kommunal-
politiska uppdrag var också hälsoskäl. En annan var att kommunrevisorerna riktade kritik mot en styrelse för att 
den hade ett stort underskott. Denna kritik upplevde informanten som ett personligt misslyckande eftersom hon 
fr o m 1999 var vice ordförande i styrelsen. 
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I Luleå betonar en kvinna från det socialdemokratiska partiet för det första att hon ”hade hållit 
på” i 10 år. För det andra påstår hon att man endast är en kugge i fullmäktige:  

"Man är så många speciellt om man tillhör ett stort parti. … Jag var inte aktiv"
(kvinnlig politiker i Luleå, nr 3, 30 jan. 2001). 

Samma kvinna deklarerar emellertid att ”man fyller en funktion som en kugge”. För det tredje 
anser hon att det inte är lika lätt att ta del av handlingar när man som hon bor på landsbygden. 
En fjärde anledning till att hon lämnade sitt uppdrag är att det inte finns någon vikarie när hon är 
borta från jobbet, dvs. privata skäl. En annan socialdemokratisk kvinna i Luleå som lämnade sitt 
kommunalpolitiska uppdrag redan under hösten 1996 riktar kritik mot den politiska strukturen:

"Den politiska makten … som mitt mandat … skulle innebära … försvann 
någonstans mellan valdagen och när jag satt i kommunfullmäktige. … inte någon 
som helst möjlighet att genomföra förändringar. … ej säker på att de beslut jag 
fattar är de rätta … väldigt svårt att säga ja till dessa. Det kanske är olika 
förutsättningar vi har … Det är lättare för karlar att följa med i den militära 
strukturen. Vi kvinnor är mindre benägna att följa efter. … Hela strukturen är 
fortfarande oförändrad. Det hjälper inte att hälften är kvinnor om alla följer samma 
gamla mönster. … En av folket för att föra deras talan … efter en tid mer ett med 
apparaten än ett medväljare. Om inte strukturen förändras … bäst att ”kliva av” 
mina samhälleliga engagemang kommer inte att avta." (TV 4, sept. 1996: kvinnlig 
politiker i Luleå, nr 24) 

Inre stridigheter inom partiet – framför allt i Luleå 
Inre stridigheter inom partiet var enligt en kvinna från oppositionen i Gällivare främsta 
anledningen till att hon lämnade sitt kommunalpolitiska uppdrag. Det fanns enligt henne vissa 
partimedlemmar som ville få bort den manlige ledaren. Dessa strider inom partiet ledde till att 
informanten lämnade sina partipolitiska uppdrag inom kommunen. Hon ville inte ”vara med 
om en maktkamp”. I samband med nomineringsprocessen inför 1998 års val fick informanten 
förfrågningar om att ställa upp i valet. Hon tackade nej eftersom hon kände att hon inte ville 
utsätta sig för personstrider. Dessutom fick informanten ett arbete som chef 1998 vilket 
medförde extra mycket arbete. Hon uppger att hennes arbete var av den arten att det skulle ha 
försvårat möjligheten att inneha ett kommunalpolitiskt uppdrag. 

I Luleå riktas kritik från flera socialdemokratiska kvinnor i Luleå gentemot den politiska 
kulturen i det socialdemokratiska partiet. En partimedlem deltog plikttroget i alla möten. Det 
fanns emellertid enligt henne ingen möjlighet att som enskild partimedlem påverka besluten. 
Hon upplevde att om partigruppen bestämde en sak skulle alla tycka likadant. Detta innebar 
att om en enskild förtroendevald inte ville ge stöd för partiets förslag till beslut måste 
ledamoten låta en suppleant träda in (för att rösta för partilinjen). Respondenten är också 
negativ till att tjänstemannaorganisationerna är överrepresenterade i partipolitiken. Hon har en 
ledande ställning inom en LO-grupp som består av många kvinnor med tunga jobb där det 
förekommer frekventa och långvariga sjukskrivningar och hon anser att det är mer demokrati 
inom hennes fackliga organisation än inom partiet. Denna kvinna har varit den enda LO-
kvinnan bland de förtroendevalda. Sjukdom och den upplevda meningslösheten med det 
politiska arbetet var orsaken till att hon lämnade partipolitiken. Respondenten hävdar också 
att det inom henne fanns en dragkamp att välja mellan fackligt eller politiskt engagemang. 
Eftersom hon anser att det är mer demokrati inom hennes fack än inom det social-
demokratiska partiet föll valet på att satsa på den fackliga verksamheten. 

Liknande kritik rörande den politiska kulturen framförs av en socialdemokratisk ledamot som 
lämnade sitt fullmäktigeuppdrag 1995-96 för en utlandsvistelse. Beträffande fullmäktige-
uppdraget riktar hon kritik mot det begränsade inflytandet som en förtroendevald har. Hon 
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deklarerar också att det är tråkigt att det är gruppledarna som för debatten i fullmäktige. 
Dessutom är hon kritisk mot sitt eget parti eftersom enskilda ledamöter uppmanas att inte gå 
på möten, om man inte vill rösta för partiets förslag. Hon påstår att det är bristande intern 
demokrati och stora konflikter inom partiet. Det var emellertid inte missnöje med det politiska 
arbetet som gjorde att denna respondent lämnade sina politiska uppdrag redan under det första 
året av sin mandatperiod utan anledningen var att hon vistades utomlands under år 1995. Att 
hon inte ville återkomma till det politiska arbetet vid hemkomsten till Luleå förklarar hon med 
hon inte skulle orka: Hon menar att det inte är värt att satsa den tid som behövs och hon 
känner också en besvikelse över att hon upplevde en sådan känsla av maktlöshet under det 
första året som kommunalpolitiker (trots innehavet av flera politiska uppdrag).  

Politiken främjar inte medborgaren enligt en annan kvinnlig politiker från det social-
demokratiska partiet i Luleå. Det hon påstår är att partipolitiska intressen och personliga 
intressen är viktigare än samhällsnyttan. Vidare anför respondenten: 

"Inte ens i det egna partiet är högt i tak … man måste följa den givna linjen" 
(kvinnlig politiker i Luleå, nr 19, 13 nov. 2001). 

Som ett exempel på detta anför hon att beslutet om (en sammanhållen gymnsieskola; förf 
kommentar) ”gymnasiebyn” i Luleå skedde via att papper delades ut vid sittande bord och att 
investeringen skedde utan underlag. Kostnader redovisades inte heller.

Enligt en socialdemokratisk informant fanns det tre huvudsakliga skäl till att hon inte ville 
fortsätta som förtroendevald i kommunen efter 1998 års val: Den första är det politiska 
klimatet, till exempel att man inom hennes parti inte accepterar nykomlingar. Det fanns också 
speciella kompisgrupper inom partiet där det var svårt att komma in. Dessutom var det enligt 
informanten ”förfärligt” i fullmäktigegrupperna samt ”bråk och tjafs” på möten. Den andra 
anledningen enligt respondenten är att fullmäktige inte är ett bra politiskt forum. Den tredje är 
att tiden inte räcker till.

Protest 
En socialdemokratisk informant i Gällivare som har stannat efter 1998 uppger att hon tidigare 
har haft positiva erfarenheter av politiken. Informanten var gruppledare i fullmäktige fram till 
slutet av februari år 2001. Hon anger framför allt två orsaker till att hon vid denna tid lämnade 
politiken. Den första är hälsoskäl och den andra handlar om förhållanden i politiken. Hon anser att 
det har varit väldigt ”jobbigt” att vara gruppledare. Vissa män inom hennes parti kan inte 
enligt henne acceptera en kvinna som gruppledare. När informanten har sagt ifrån har detta 
medfört att hon har fått ännu större press på sig. En man har efterträtt henne. En annan 
medelålders kvinna från det socialdemokratiska partiet anger också förhållanden i politiken som 
ett av skälen till hennes avhopp. Hon är vid intervjutillfället fortfarande ledamot i kommun-
fullmäktige. År 1999 lämnade hon dock kommunalpolitiken för att hon ville arbeta mer fackligt.  

En respondent från oppositionen i Gällivare lämnade kommunalpolitiken i mars 2001 framför 
allt beroende på brist på tid.  

"Jag kunde inte engagera mig som jag ville … jag kan inte vara med till hälften … 
det tar så mycket tid … " (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 13, 27 mars 2001). 

En kvinna från oppositionen i Luleå anger att det är roligt och intressant främst beroende på 
att hon kan få mer inflytande när partiet fick fler röster. Detta medförde att det krävdes mer tid för 
politiken, att arbetsplatsen måste acceptera detta (och också gör det) och att fler poster skulle 
tillsättas med representanter från hennes parti. En annan uppger att det är roligt, spännande 
och utvecklande. Dessutom känner hon att hon håller sig uppdaterad i allmänpolitiska frågor. 
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En socialdemokratisk informant i ledande position i Luleå berättar att hon är fascinerad av 
politik, av att påverka och av att vara en samhällsbyggare. Hon är mindre intresserad av 
privatekonomi etc. Emellertid påstår hon att många andra kvinnor lämnar politiken om de 
möter motgångar. Informanten påstår att de som har lämnat i bitterhet sprider denna stämning. 
Hon uttrycker en strategi som kan tolkas dynamiskt:

"Om jag får en motgång blir jag sporrad. … Jag har bestämt att när jag lämnar skall 
jag göra detta utan bitterhet!" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 20, 17 nov. 2000). 

Lojalitet
En kvinnlig oppositionspolitiker i Gällivare uppger i positiv anda att hon var alldeles för 
nyfiken för att hoppa av. Dessutom påstår hon att det är roligt. Det kommunalpolitiska arbetet 
har varit roligt och stimulerande enligt en annan kvinna från oppositionen i Gällivare. Hon 
tillägger att ett annat skäl är att hennes parti fick så många mandat efter valet 1998. Emellertid 
berättade informanten att hon ”som kvinna” har funderat över situationen: 

"Det är fruktansvärt jobbigt!" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 13, 27 mars 2001). 

En socialdemokratisk Gällivarekvinna med många tunga uppdrag efter 1998 års val svarar att 
hon tycker att det är intressant även om det ibland är slitsamt:

"Varje gång tänker man att nästa period är jag inte med" (kvinnlig politiker i 
Gällivare, nr 2, 30 jan. 2001)

En annan hävdar:
”En period gav inte så mycket. … Det var också en utmaning att fortsätta …” 
(kvinnlig politiker i Gällivare, nr 9, 1 mars 2001). 

I Luleå berättar en kvinna från oppositionen att hon har känt att hon har gjort nytta både för 
partiet och för kommunalpolitiken. Hon deklarerar också att det är roligt. En annan kvinna 
från oppositionen uppger att hon fortfarande tycker att det är ”spännande med politik”. En 
tredje påstår för det första att det har varit stimulerande och givande. Partiet har enligt henne 
känt medvind under åren 1994-98. För det andra hävdar hon att det är en utmaning att försöka 
hålla sig kvar när så många slutar. Men, hon tillägger att det är ett hårt slit! En fjärde kvinna 
från den politiska oppositionen i Luleå stannade kvar i kommunalpolitiken därför att hon 
tyckte att hon hade lärt sig en del under den gångna mandatperioden (dvs1994-98; förf. anm.):

"Jag trodde att jag skulle kunna uträtta mer nu när jag kunde 'spelreglerna' bättre 
och hade mer kunskap om kommunens verksamhet. … Jag tyckte det var intressant 
och viktigt att vara med och eventuellt kunna påverka kommunalpolitiken som är 
viktig (dvs. resultatet) för medborgarna. Dessutom hade jag stöd från mitt parti" 
(enkätsvar, kvinnlig politiker nr 25, 13 febr. 2001). 

En socialdemokratisk kvinnlig politiker i Luleå uppger att hon vill arbeta partipolitiskt och 
har därför låtit sig nomineras. En annan deklarerar att samhällsengagemanget är inspirerande 
och roligt och hon påstår att hon är mycket lojal med det socialdemokratiska partiet: 

"Det känns som att man får gehör för sina åsikter inom partiet. … Det finns så 
mycket att göra. Många områden vill man förändra och förbättra" (kvinnlig 
politiker i Luleå, nr 22, 15 jan 2001). 

En annan socialdemokratisk kvinna i Luleå arbetar vid intervjutillfället fortfarande kvar i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen samt i kommunfullmäktige. 
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Sorti, protest eller lojalitet –  
en fråga för framför allt det socialdemokratiska partiet? 

Utifrån de kvinnliga politikernas berättelser har jag enligt nedanstående tabell försökt samman-
ställa deras svar på frågan om varför de har lämnat alternativt stannat i kommunalpolitiken. 

Tabell 10:3 Sorti, protest eller lojalitet 

Gällivare  Luleå _____________________ 

Sorti Privata skäl, ofta ålder Privata skäl: sjukdom eller nytt arbete 

Bristande inflytande Svårt att kombinera två uppdrag 

Bristande inflytande  

   Fullmäktigemöten upplevs inte som ett bra forum 

Stridigheter inom partiet Kritik riktad mot det socialdemokratiska partiet 

Protest Förhållanden inom parti- Motgångar sporrar 

politiken 

 Brist på tid 

Lojalitet Roligt och stimulerande Roligt och stimulerande 

I Gällivare har flera kvinnor lämnat kommunalpolitiken med hänvisning till sin ålder. De 
privata skälen i Luleå handlar framför allt om sjukdom eller nytt arbete. I båda kommunerna 
anger också flera kvinnor att deras avgångsskäl är att de har bristande inflytande och/eller att 
stridigheter inom partiet har varit den avgörande faktorn till deras avhopp. De kvinnor som är 
lojala och stannar påstår att de upplever det politiska livet som roligt och stimulerande. Den 
sistnämnda kategorin finns både inom det socialdemokratiska partiet, inom oppositionen och i 
båda kommunerna 
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11.  Vad beror det på att det går som det går? Handlar det 
om kontexten eller aktörerna?

En av teserna i detta arbete är att kontexten är betydelsefull i förändringar av köns-
relationerna. Kerstin Norlander skriver också i sin avhandling att manlig könsmakt måste 
förstås utifrån den kontext som aktörer verkar i, dvs. i relation till andra sociala förhållanden 
(Norlander, 2000:6). Yvonne Hirdman har liknande tankar när hon talar om att varje samhälle 
och varje tid har en ordningsstruktur av kön (Hirdman 1988:51). Jag har i samband med 
intervjuerna frågat de kvinnliga politikerna om de tror att det är sammanhanget, dvs. 
kontexten, eller aktörerna som har haft den största betydelsen för utvecklingen under 
mandatperioden 1994-98.   

Både aktörer och kontexten
En socialdemokratisk kvinna i Gällivare hävdar att det handlar om aktörer, gamla patriarkala 
strukturer samt kampen mellan Gällivare (ca 8000 inv.) och Malmberget (ca 4000 inv.) om 
kommunala resurser, inflytande etc. Både kontexten och aktörerna är betydelsefulla deklarerar 
en annan kvinnlig politiker från samma parti. Hon pekar för det första på kampen mellan 
Gällivare/Malmberget. Det handlar enligt henne om starka, manliga politiker (som tillika är 
gruvarbetare) i Malmberget men att samhällena skall slås ihop är emellertid ett enigt politiskt 
beslut. För det andra pekar hon på att det finns gamla politiker som sitter kvar. Hon påstår att 
det hos vissa politiker finns en inställning att man alltid har rätt men att detta förhållningssätt 
har minskat. Dessutom tillägger hon att de yngre inte har detta beteende. En tredje social-
demokratisk kvinna uppger också att det handlar om både aktörerna och kontexten. Samtidigt 
deklarerar hon att det har funnits starka personligheter och konflikter mellan dessa inom det 
socialdemokratiska partiet. Slutligen betonar hon att det bara finns en kvinna inom hennes 
parti som är stark. 

Från oppositionen i inlandskommunen uppger en kvinnlig politiker att det finns gammeldags 
män i Gällivare- Malmberget. Detta medför enligt henne att kvinnorna som lever i samhället 
måste kämpa hårt. Hon hävdar också att gruvnäringen bidrar till att kulturen är manligt 
präglad. Denna kvinna påstår att det finns en machokultur i kommunen. En annan kvinnlig 
oppositionspolitiker deklarerar att vissa gruvarbetare är hårdföra men att man ibland har 
överseende med detta förhållande. Konflikten mellan Gällivare-Malmberget drivs av de äldre 
enligt henne. Hon pekar dock på aktörernas betydelse när hon påpekar att de yngre i Gruv- 
4:an inte är likadana. En tredje kvinna från oppositionen hävdar också att det finns en kamp 
mellan Gällivare/Malmberget: De två tätorterna slåss för sin del av kommunen och därför 
finns det två badhus respektive två bibliotek. Dessutom kämpar byar mot varandra ibland. 
Samma kvinna nämner namnen på fyra inflytelserika aktörer, varav endast en är kvinna. 

En tredje kvinna från oppositionen uppger att vissa personligheter, dvs. några män inom det 
socialdemokratiska partiet, har stor betydelse inom Gällivares politiska liv. Dessutom påstår 
informanten att utvecklingen hindras beroende på att det finns två läger bestående av Gällivare 
respektive Malmberget. Hon tillägger att Gruv 4:an (den manligt präglade fackföreningen för 
gruvarbetarna; förf. anm.) har mindre makt än tidigare. 

I Luleå finns det en ”förvirrad” organisation i arbetarkommunen enligt en kvinna från det social-
demokratiska partiet. Hon hävdar att det finns grupper i arbetarkommunen som lever sitt eget liv. 
Dessutom påstår hon att det inte finns någon organisation och styrning i arbetarkommunen. 
Mycket är aktörsstyrt enligt en socialdemokratisk respondent men hon tillägger att kontexten 
också har betydelse. Hon jämför Luleå arbetarkommun med arbetarkommunen i Stockholm: 
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"I Luleå förhärskar det gamla LO-tänkandet att endast arbetare har rätt. Om man 
inte ställer upp på detta är man en ´klassförrädare´" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 
19, 13 nov. 2001). 

Informanten deklarerar att det socialdemokratiska partiet i Luleå har lyckats ta död på hennes 
samhällsengagemang. Numera bläddrar hon förbi artiklar som handlar om den lokala 
politiken. Den politiska kultur som finns i Norrbotten exemplifierar hon med att hänvisa till 
en ledare i NSD där man enligt henne skall fylla i en kryssrad för att få reda på om man är en 
”riktig” socialdemokrat.  

En annan socialdemokratisk kvinnlig politiker i Luleå hävdar att det är en mix av både och. 
Aktörerna är viktiga enligt henne. Dessutom påstår hon att valet kom att handla om personer i 
stället för valprogrammet. En tredje menar att kontexten är viktig vilket innebär att aktörerna 
påverkas. Rikspolitiken påverkade det som hände i Luleå 1994-98 enligt en tredje. Det var ett 
plåstrande för att få det att gå ihop. Politikerna var inte vana med att dra ned så mycket av 
verksamheten. Många duktiga kvinnor har slutat deklarerar en fjärde socialdemokratisk 
respondent. Inom partiet finns det enligt hennes mening ett antal kvinnor som har blivit illa 
behandlade. Det är en pressad situation i arbetslivet. Hon tillägger att kvinnor ”går in i 
väggen” (och även män). Både kontexten och aktörerna är betydelsefulla enligt en femte 
socialdemokratisk respondent: Hon uttrycker en tro på att situationen i Luleå inte är unik men 
att man på andra håll har löst problemet på andra sätt. Dessutom påstår samma kvinna att det 
inte alltid behöver vara så här. Det finns dock enligt henne en ”sjuka” i det social-
demokratiska partiet. I en skrivelse till valkommittén för det socialdemokratiska partiet ger 
hon bland annat följande skäl till varför hon lämnar kommunalpolitiken: 

" … Jag har funderat flera gånger på att hoppa av mitt uppdrag under periodens 
gång – oftast i ilska eller uppgivenhet inför det klimat som präglar politiken i 
Luleå. Men då jag är en ganska lojal person har jag beslutat mig för att sitta kvar 
tills mitt mandat går ut. Om det är möjligt brukar jag försöka slutföra ”det jag lovat 
ta på mig”. … Mitt beslut att inte ställa mig till förfogande för uppdrag efter nästa 
års val är definitivt. Jag vill inte bli utsatt för övertalningsförsök (kvinnlig politiker 
i Luleå, nr 9, okt. 1997).

En socialdemokratisk Luleåkvinna ger sin bild av orsakerna till att många kvinnliga 
partikamrater lämnade sina kommunalpolitiska uppdrag:

"Under perioden 1994-98 var det ett bättre politiskt klimat än tidigare. Vissa av 
kvinnorna flyttade för arbete eller studier. En kvinna med invandrarbakgrund 
lämnade sitt uppdrag för att hon tyckte att det gick för långsamt. … Unga kvinnor 
idag vill inte vänta utan vill snabbt in för att få en position. De unga kvinnorna 
missar därför att man måste ha kontakter för att komma fram. Flera av dessa var 
besvikna" (kvinnlig politiker i Luleå, nr 20, 17 nov. 2000).

Från oppositionen i Luleå påstår en kvinnlig politiker att flera faktorer samverkar. Hon 
tillägger att kontexten är viktig, till exempel uppfostras vi på olika sätt. Dessutom hävdar hon 
att alla vill arbeta heltid som politiker vilket resulterar i en hård kamp om positioner. Hennes 
slutsats är att det politiska livet handlar om positioner och makt. En tredje kvinnlig politiker 
från oppositionen i Luleå svarar följande: 

"både och förstås … växelverkan …" (enkätsvar från kvinnlig politiker i Luleå, nr 
25, 13 febr. 2001). 

En fjärde Luleåkvinna från den politiska oppositionen deklarerar att kontexten är viktig men 
tillägger att aktörerna också är betydelsefulla. Hon ställer frågan: 

"Kanske är de värsta typerna i politiken? … Man skall vara ganska hårdhudad. … 
Detta gynnar inte kvinnor … " (kvinnlig politiker i Luleå, nr 17, 7 nov. 2000). 
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Aktörer
I Gällivare kommun finns det enligt en socialdemokratisk kvinnlig politiker en ”utmejslad” 
högljudd mansroll. Hon tillägger att aktörer, vilka hon benämner ”modeller”, lär ut hur män 
skall vara. Därför påstår hon att det behövs kraftfulla kvinnor. Liknande syn uttrycker en 
annan socialdemokratisk kvinna när hon fastslår att det handlar om att de manliga aktörerna 
från Malmberget har vuxit upp i ett samhälle med ”gruvarbetarmentalitet” vilket har präglat 
dem som har vuxit upp i kommunen. Det har också enligt samma informant funnits strider 
mellan det socialdemokratiska partiet och vänsterpartiet i Gruv-4:an vilket även har lett till 
dåligt samarbete i kommunalpolitiken). En tredje kvinna från det socialdemokratiska partiet i 
Gällivare påstår att det handlar om vissa personer. Hon tillägger att männen hörs mest. Det 
handlar framför allt om enskilda personer enligt två andra socialdemokratiska politiker. Den 
sistnämnda tillägger: 

"Dessa män pratar inte sakfrågor utan det blir personligt. … Kvinnor kan inte göra 
samma som männen, dvs. strejka" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 7, 28 febr. 2001). 

Aktörerna är viktiga enligt en socialdemokratisk Luleåkvinna. En kvinnlig partikamrat betonar 
också aktörernas roll: 

"När det gäller enskilda aktörer har det funnits en hierarkisk ordning i kommunen 
och arbetarkommunen. Aktörerna har också kopplingar till varandra" (kvinnlig 
politiker i Luleå, nr 8, 21 sept. 2000).  

Det handlar framför allt om personer enligt en respondent från oppositionen. Hon tillägger att 
”man har släppt” att kvinnor respektive män skall ta hand om speciella intresseområden i 
kommunalpolitiken. En annan menar att vissa äldre (som tidigare har hindrat utvecklingen) 
har försvunnit. 

Kontexten
Kontexten präglar människorna enligt en kvinna från oppositionen i Gällivare: 

"Här uppe tar man mer hand om varandra" (kvinnlig politiker i Gällivare, nr 12, 27 
mars 2001). 

Dessutom påstår hon att det är ”mer raka rör”, dvs en tydligare kommunikation, i Gällivare- 
Malmberget än söderut. En annan socialdemokratisk kvinna i Gällivare anger följande skäl 
som kan hänföras till betydelsen av kontext: Det finns en klyfta mellan Gällivare och 
Malmberget. I Malmberget strider man för sitt samhälle. Informanten tycker att det borde vara 
möjligt i en kommun av Gällivares storlek att endast ha en socialdemokratisk förening. 
Emellertid hindrar de rådande motsättningarna mellan samhällena detta.  

Det politiska livet är för styrt fastslår en socialdemokratisk kvinna i Luleå. 

"Om man inte rätar in sig i ledet kommer man inte fram" (kvinnlig politiker i 
Luleå, nr 5, 1 sept. 2000). 

Representantskapet känns omodernt enligt en annan kvinnlig politiker i Luleå. Hon tillägger 
att en bättre lösning skulle vara att alla medlemmar inom partiet får delta i besluten. Trots 
risken för ”kupper” anser hon att detta skulle vara bättre. Strukturerna är det avgörande enligt 
en tredje socialdemokratisk Luleåkvinna. Hon tillägger att dessa måste förändras. 
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Från oppositionen i Luleå påstår en kvinna att det är ”lite lättare” för kvinnor i Luleå. Hon 
tillägger att detta samverkar med att man diskuterar jämställdhetsfrågor i hela samhället. 
Därför deklarerar hon att kvinnorna kommer fram och att kvinnor inte har behövt dra sig 
tillbaka. En annan kvinnlig oppositionspolitiker i Luleå fastslår att mer av ”vi -anda” skulle 
önskas i Luleå, dvs. stolthet över staden skulle vara önskvärt enligt hennes synsätt.  

Auktoritära, hierarkiska strukturer samspelar med patriarkala strukturer
I Tabell 11:1 nedan finns en sammanställning av informanternas svar rörande betydelsen av 
aktörer respektive kontexten. Enligt denna synliggörs således de kvinnliga politikernas 
begränsade handlingsutrymme i båda kommunerna. Både aktörerna och kontexten har haft 
betydelse för denna utveckling.

Tabell 11:1 De kvinnliga politikernas syn på betydelsen av aktörer respektive kontext i Gällivare respektive Luleå  

Kommun Aktörer   Kontext_____________

Gällivare  Gruvarbetare i Malmberget  Gamla patriarkala 
     strukturer 

  Gammeldags män  ”Gruvarbetarmentalitet” 

  En stark kvinna  Kamp mellan Gällivare-
     Malmberget 

  Några män mäktigare  + Man tar hand om 
     varandra 

  + Yngre män bättre  + Uppriktighet 
_________________________________________________________________________________ 

Luleå  Grupper i arbetarkommunen  Ingen organisation 
     och styrning i  
     arbetarkommunen 

     Klasstänkande 
     inom det socialdemokratiska 
     partiet 

 Rikspolitiken drev fram 
besparingar

  Duktiga kvinnor har slutat  Representantskapet 

  Vissa kvinnor har blivit illa behandlade 

  Hård kamp om positioner 

  Aktörer har ”koppling” till varandra 
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Som jag tolkar de kvinnliga politikerna hävdar de att det finns uttalade patriarkala strukturer 
framför allt i Gällivare-Malmberget. Den ”gruvarbetarmentalitet” som de kvinnliga informanterna 
beskriver bärs fram av ”gammeldags män” men vissa av kvinnorna uttrycker att kontexten i 
Gällivare-Malmberget präglas av att människorna är uppriktiga och tar hand om varandra. 
Detta resultat kan jämföras med de resultat kulturgeografen Tora Friberg drar i sin avhandling 
(1990:308). Hon har funnit att den vanligaste förekommande strategin bland kvinnor är 
anpassningsstrategin. Friberg har också tankar om att denna anpassning kan kopplas till Anna 
Jónasdóttirs tes att kärleken är grundvalen för kvinnors underordning (Jónasdóttir, 1991). 

Vid en jämförelse av de vittnesmål jag har fått från kvinnorna i Gällivare respektive Luleå finns 
det inte lika uttalade patriarkala strukturer i Luleå som i Gällivare. Kritik riktas emellertid i 
Luleå mot representantskapet, vissa grupper och aktörer och att det inte finns någon organisation 
och styrning i arbetarkommunen. Att duktiga kvinnor har slutat och att vissa kvinnor har 
blivit illa behandlade framförs också av vissa kvinnliga politiker i kustkommunen. 
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V.

En dynamisk maktanalys 

Denna avslutande del sammanfattar och problematiserar ytterligare de viktigaste resultaten av 
denna studie. Inledningsvis ger jag en avslutande teoretisk och empirisk analys samt en 
sammanfattning av resultaten. Rapporten avslutas med frågor och förslag till lämpliga 
strategier för de kvinnliga politikernas väg framåt. 
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12.  En dynamisk möjlighet – två steg framåt, ett steg bakåt, två 
steg bakåt, fem steg framåt? 

Metaforen könskontrakt för att förklara kvinnors underordning innebär inte att kontraktet är 
något statiskt utan det kan omförhandlas (Pateman 1988; Hirdman 1988; Åström & Hirdman 
1992 och Forsberg 1997). Har de tänkta skilda könskontrakten i de två undersöknings-
kommunerna förändrats under mandatperioden 1994-98? Lite överdrivet kan kvinnors situation i 
Gällivare och Luleå under perioden 1994-98 beskrivas så här: 

  Dynamisk process 

                     Luleå 
-98 -94 

Traditionell ______ _ _____________________________________ Det  
könsmakt-      jämställda 
ordning            -94 -98      Sverige        Gällivare    

Hur uthålligt är framåtskridandet? Vad avgör om det går framåt eller bakåt på sikt? Följande 
har betydelse för denna process: 

- Kontexten; lokal, nationell och global 
- Institutioner; partierna samt spelregler och organisering (t ex personval och arbetsformer) 
- Kvinnorna själva; de valda samt kvinnorörelsen och/eller privatlivet 

Den övergripande fråga som ställts i denna studie är vad är viktigast? ”Att vinna varje slag 
eller ´kriget´”, dvs. att få processen att gå framåt. Följande sammanfattar den dynamiska 
processen i de två undersökningskommunerna: 

Kontexten
Luleå och Gällivare – en jämförelse 
De kvinnliga (och manliga) politikerna i bruksorten Gällivare och en universitetsort och 
residensstad som Luleå har enligt denna studie skilda informella könskontrakt och därmed 
skilda villkor: Vid jämförelsen mellan kommunerna som har gjorts i det andra kapitlet fram-
kommer bland annat att Gällivare har mer patriarkal tradition, att Luleå har större andel 
välutbildade, att kvinnorna och männen i Luleå har en mer diversifierad arbetsmarknad samt 
att det är stor utflyttning från Gällivare. I den efterföljande analysen av institutionella 
förhållanden och aktörernas handlingsmönster har såväl likheter som skillnader mellan de två 
kommunerna beaktats. 



138

Nationell och global kontext
En rad förändringar genomfördes i Sverige vid 1990-talets som en följd av reformer och 
lagändringar. Exempel på sådana är att det från denna tid handlar om resultatinriktad verksamhet, 
att statsbidragen är generella, att kommunerna har fått ansvar för ännu fler verksamhets-
områden, att lagen om offentlig upphandling medför att kommunerna måste utsätta minst 20 
procent av verksamheten för konkurrens och att det offentliga monopolet har upphört inom 
vissa offentliga verksamheter. Ekonomiska beslut innebar dessutom att statsbidragen inte ökade i 
kommunerna under hela 1990-talet samt att det är ett tak för de kommunala ökningarna av 
utgifterna (Gonäs, Johansson & Svärd, 1997). Sedan mitten av 1980-talet har kvinnor jämfört 
med män i allmänhet och även kvinnliga riksdagsledamöter varit mer intresserade att stoppa 
nedskärningar. Denna grupp är i dessutom mer bekymrade än män över den ekonomiska 
situationen (Oskarsson, 1994). Kvinnor är också mer positiva än män till att höja skatten 
(Johansson m fl. 2001; jfr Svallfors 1996, 1998). Innebär dessa samtidiga förändringar att det 
vid mitten av 1990-talet skapades ett nytt könskontrakt i Sverige (jfr Forsberg, 1997)? 

I både Gällivare och Luleå var besparingarna under mandatperioden ett mycket stort problem. 
I Gällivare ledde sparandet inom offentlig sektor till lägre ersättningsnivåer vid arbetslöshet, 
sjukdom och i samband med föräldraledighet. Detta drabbade framför allt kvinnorna. I Luleå 
användes ekonomiska argument mot reformer som skulle kunna gynna kvinnor. Andra följder 
av besparingarna var att den offentliga sektorn och pensionssystemet har försämrats. 

Kön och kontext – vissa framgångar i Gällivare och flera misslyckanden i Luleå 
Den rådande politiska kulturen samt privata förhållanden var hinder i det politiska livet. 
Motståndet yttrade sig i att de kvinnliga politikerna i undersökningskommunerna drabbades 
av fyra av de fem härskartekniker som Ås (1982) vittnar om och dessa har framför allt riktat 
sig mot Luleåkvinnorna. En ytterligare skillnad mellan kust- och inlandskommunen är att det i 
Gällivare har förekommit härskarteknik kvinnor emellan. En tredje är att vissa äldre i Luleå 
(oavsett kön) utövade härskarteknik. 

En fjärde skillnad mellan Gällivarekvinnorna och de kvinnliga politikerna i Luleå är att 
underordningen har minskat i högre grad i Gällivare under mandatperioden 1994-98. Fler 
kvinnor än tidigare hade ledande politiska uppdrag i kommunen, de kvinnliga politikerna 
talade mer och att de bemöttes med mer respekt från männens sida. I Luleå framkom att det 
manliga mönstret finns kvar, att det var problematiskt att höja kvinnolönerna i kommunen, att 
männen har makten, att kvinnor ständigt byttes ut, att det var svårt för kvinnor att kombinera 
hemarbete, familj och politiskt arbete och att de ”mjuka frågorna” hade låg prioritet.  

En ytterligare skillnad mellan kommunerna var för det femte att Gällivarekvinnorna hindrades 
av brist på inflytande och att kvinnor inte ”ställer upp” medan kvinnliga politiker i Luleå 
hindrades i sitt politiska arbete av partistrider. I Luleå framkom också att kön inte har någon 
betydelse utan det var grupper som räknades. Min analys av detta är att de strider som har 
utkämpats inom det socialdemokratiska partiet inför och efter valet 1998 har haft betydelse 
för sådana svar. 

Varför dessa skillnader mellan de kvinnliga politikernas upplevda villkor i de skilda kommunerna? 
Kan det handla om att den mer traditionella kulturen i Gällivare medförde att kvinnor utövade 
härskarteknik mot varandra. Att unga Luleåkvinnor påstod att de äldre (oavsett kön) utövade 
härskarteknik är kanske ett uttryck för att de ser de äldre som företrädare för en traditionell 
maktordning där senioritet har betydelse?  
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Institutioner  
Institutioner som styrelser och nämnder, provval, personval och partiorganisationer främjade 
eller hindrade de kvinnliga politikernas integration i det politiska livet i Gällivare respektive 
Luleå. Skillnader och likheter har kunnat skönjas mellan de två kommunerna enligt nedan-
stående sammanfattning  

Formella maktpositioner – framför allt Luleåkvinnorna 
Under mandatperioden 1994-98 fanns i Luleå i högre grad än Gällivare kvinnliga politiker som 
innehar formella maktpositioner. De kvinnliga fullmäktigeledamöterna i Luleå hade dessutom 
haft styrelse- eller nämnduppdrag inom fler områden än de kvinnliga politikerna i Gällivare. 

Kvinnlig makt, manligt motstånd och kvinnlig oenighet – i båda kommunerna  
I båda kommunerna var de kvinnliga ledamöterna i huvudsak nöjda med sitt/sina förtroende-
uppdrag i styrelsen eller nämnden.  

Partiarbetet i Gällivare präglades av schismer där könet ofta hade betydelse. Sådana köns-
relaterade hinder handlade bland annat om att äldre män bjöd motstånd gentemot nytillkomna, 
att det fanns en kvarvarande bitterhet efter striden om kommunalrådsposten 1994 och att det 
utövades härskarteknik gentemot kvinnor.  

Kvinnofientligheten i form av härskarteknik i styrelser och nämnder i Luleå yttrade sig bland 
annat i att de kvinnliga politikerna drabbades av fyra av de fem härskartekniker som Ås 
(1982) vittnar om i styrelser och nämnder och dessa har framför allt riktat sig mot Luleå-
kvinnorna. Det förekom tjänstemannastyre och ”envåldsstyre” via en ordförande i en styrelse 
i Luleå. Dessutom fanns det en tydlig könskonflikt när en kvinnlig vice ordförande utsattes för en 
”kupp” i samband med att ordinarie ordförande var frånvarande. En kvinna i Luleå drabbades 
av manligt motstånd i samband med att hon tillrättavisades av en partikamrat i en nämnd. 

I Luleå fanns toppstyre via representantskapet och arbetarkommunens styrelse. Att lång och 
trogen tjänst är viktig, att ungdomars förslag inte tas upp, att det finns ett kollektivistiskt 
tänkande, att Metall har haft stort inflytande och att partiarbetet handlar om en maktkamp 
mellan män är andra kritiska röster som framkom. 

Trots att kvinnorna i Luleå under mandatperioden 1994-98 i jämförelse med Gällivare hade 
fler formella maktpositioner i såväl styrelser, nämnder som ordförandeposter (jfr Westerlund, 
1997) mötte de ett likartat manligt motstånd i samband med provval och nomineringar. I båda 
undersökningskommunerna hade manligt präglade fackföreningar med ett kollektivistiskt 
synsätt haft del i motståndet mot kvinnorna.  

Institutioner som provval (1994 i Gällivare samt 1998 i Luleå) och nomineringar inom det 
socialdemokratiska partiet har lett till konflikter där könet har haft stor betydelse. Förutom att 
män var vinnare i denna kamp ledde förfarandet till oenighet bland kvinnorna.  

I Gällivare var det antingen män i mjuka nämnder, män som har gamla föräldrar, som arbetar 
på kvinnodominerade arbetsplatser eller män som har barn som gav stöd när de kvinnliga 
politikerna drev ”mjuka frågor”. Den feministiska framtoning som ett parti hade medförde att 
männen tvingades att följa detta budskap i Gällivare. I Luleå framkom att yngre män är bättre.  

I båda kommunerna var de kvinnliga politikerna oftast mycket nöjda med tjänstemännens 
insatser i samband med beredningar och föredragningar. De prisade det goda samarbetet med 
både de manliga och (de fåtaliga) kvinnliga tjänstemännen. En manlig tjänsteman i Gällivare 
utövade emellertid härskarteknik mot en kvinnlig politiker. Trots att de valda ledamöterna har 
det yttersta ansvaret styrde ofta tjänstemännen i både Gällivare och Luleå.   
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De politiska institutionerna i Gällivare och Luleå var svåra att forcera för kvinnor men det är 
inte helt omöjligt att åstadkomma framgångar, exempelvis är det något bättre i Luleå än 
Gällivare. Det som har hänt kvinnorna som kom in i de politiska institutionerna i dessa lokala 
sammanhang avgjorde, förutom den roll som aktörerna har spelat i de skilda lokala 
kontexterna, om kvinnor integreras eller ej.   

Kvinnorna själva 
Både i Gällivare och Luleå representerade de kvinnliga politikerna kvinnor. Rättviseargumentet 
framfördes av några Luleåkvinnor i samband med att de argumenterade för ökad kvinno-
representation. Resursperspektivet lyftes emellertid fram i högre grad av många kvinnliga 
politiker i Gällivare. Det argument som framför allt nyttjades av kvinnorna i Gällivare och 
Luleå är intresseperspektivet.   

Ljus bild 
De kvinnliga fullmäktigeledamöterna uttryckte inte explicit att de är representanter för 
kvinnliga väljare eller kvinnor i allmänhet utan de såg sig i huvudsak som företrädare för 
partiet eller sina väljare. Detta behöver dock inte ses som något negativt utifrån ett 
kvinnoperspektiv om man nyttjar det intressebegrepp som Anna Jónasdóttir (1985:27) har 
argumenterat för. Dessa kvinnor var synliga i en tidigare mycket manlig struktur. Dessutom 
företrädde kvinnorna kanske multipla identiteter och flera intressen samtidigt.  

Kvinnorna i båda kommunerna lät sig inte underordnas. I Luleå fanns dessutom flera starka 
kvinnor. Att det fanns en viss kvinnopolitisk medvetenhet bland kvinnorna framskymtar 
framför allt i Luleå. Huvuddelen av de kvinnliga politikerna i både Gällivare och Luleå var 
aktiva i kvinnlig organisering i någon form. De unga kvinnliga politikerna i Luleå var 
däremot negativa till kvinnlig organisering via kvinnoförbundet.

Kvinnorna i Gällivare och Luleå bildade nätverk av olika skäl. I Gällivare handlade det 
framför allt om att kvinnor både inom och utom partierna påstod att de ville stötta varandra. 
Luleåkvinnorna gav stöd till varandra och nyttjade ett kvinnligt nätverk för att driva 
gemensamma kvinnopolitiska frågor. Dessutom var vissa av de kvinnliga fullmäktige-
ledamöterna i båda kommunerna aktiva i kvinnoklubben. 

I Gällivare och Luleå uppgav emellertid en kvinna i vardera kommun att de i första hand 
representerade fackföreningar med framför allt kvinnliga medlemmar. En annan Luleåkvinna 
ansåg sig företräda bland annat vårdbiträden (som oftast är kvinnor) och en tredje tycker att 
hon är en representant för ensamstående småbarnsmammor. Dessa kvinnor betraktar jag i första 
hand som kvinnorepresentanter och att de kan sägas representera kvinnors intressen. Att två i 
denna grupp var aktiva i kvinnligt dominerade fackföreningar är ett intressant resultat. Detta 
är få fall men på längre sikt kan kanske fackföreningar med många kvinnliga medlemmar och 
representanter fostra kvinnliga politiker som i första hand vill företräda kvinnor?  

Den ljusa bilden i Gällivare handlar om att kvinnliga politiker påverkade politikens innehåll 
genom att de initierade och genomdrev inrättandet av heltidstjänster för kvinnor. Dessutom 
medverkade de till att personalen inom kommunen har fått kompetensutbildning. I Luleå 
bidrog de kvinnliga fullmäktigeledamöterna till en bättre löneutveckling för kommunal-
anställda kvinnor, arbetsvärdering gemomfördes, heltidstjänster inrättades, barn- och äldre-
omsorgen prioriterades, kollektivtrafiken förbättrades, kamp skedde mot sexuella trakasserier, 
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kvinnojouren fick mer resurser, kvinnor i Luleå var en förebild för andra kvinnor och gav 
även stöd och uppmuntran till andra kvinnliga politiker.

De kvinnliga politikerna hade försökt driva kvinnopolitiska reformer och att vissa manliga 
politiker gav stöd till upprättandet av heltidstjänster för kommunalanställda. 

En grupp av kvinnliga förtroendevalda i båda kommunerna påstod, stick i stäv med vad som 
framkommer i ”den mörka bilden” nedan, att det inte har förekommit någon härskarteknik 
riktad mot kvinnorna. 

Mörk bild 
Enligt Yvonne Hirdman (1988, 1990) är isärhållningen av könen och etablerandet av det 
manliga som norm grunden för kvinnors sociala underordning. I Yvonne Hirdmans mörka 
bild i Maktutredningen talar hon om ett nytt segregerande mönster: 

"Trots aktiva politiska beslut, trots kraftfulla aktörer (av båda kön) som arbetat för 
att förändra kvinnors underordnade plats, trots kvinnors närvaro i samhällets 
många och nya utrymmen, skulle slutsatsen ändå bli att ”egentligen” har det inte 
skett någon grundläggande förbättring i kvinnors position – i jämförelse med 
mäns" (Hirdman 1990:114).  

Både i Gällivare och Luleå fanns några kvinnliga politiker som var kritiska till kvinnlig 
organisering. Flera unga kvinnor var inte intresserade av aktiviteter i kvinnoklubben.  

De kvinnliga förtroendevalda i Luleå var i jämförelse med männen mer sparsamma i sitt 
tänkande och är emot elitidrottstänkande. Något som var negativt enligt en annan kvinnlig 
fullmäktigeledamot i Luleå var att kvinnorna ofta har fått kränkande svar i samband med att 
de har diskuterat 6-timmars arbetsdag. Män utövade härskarteknik när kvinnorna tar upp 
”mjuka frågor”. Detta kan ställas mot att av de frågor där könsskillnaden är som störst mellan 
kvinnors och mäns åsikter är förslaget om att införa sex timmars arbetsdag (Oskarson & 
Wängnerud 1995:71). Vad hade hänt om inte kvinnorna hade varit där? Svaret på denna fråga 
kan inte ges men ett troligt svar är att besparingarna hade drabbat kvinnorna i än högre grad 
(jfr Wägnerud 1998).  

Luleåkvinnorna gav en rad dystra vittnesmål om att villkoren har försämrats för kvinnor 
under mandatperioden 1994-98: Kvinnoträdet, en symbol för kvinnorna i Luleå, sågades ned 
av okända personer under denna tidsperiod, äldre kompetenta kvinnor utsorterades medan 
männen behöll sina positioner, äldre och medelålders kvinnor påstod att unga kvinnor inte 
klarar sig, ryktesspridning förekom gentemot vissa kvinnliga politiker, det var mestadels 
kvinnliga politiker som lämnade sina uppdrag och dessutom var det oftast män som var 
förvaltningschefer och ordförande i styrelser och nämnder.  

I Gällivare klamrade sig äldre män fast vid maktpositioner. Både i Gällivare och Luleå 
drabbades de kvinnliga aktörerna av härkarteknikerna osynliggörande, förlöjligande och 
dubbelbestraffning (jfr Ås 1982). Haavinds tre kriterier på kvinnlig underordning (1985) 
synliggjorde också att kvinnorna i de två undersökningskommunerna drabbades av två av 
dessa, dvs. informell uteslutning samt strängare och mera noggrann värdering. Ingen av de 
kvinnliga politikerna gjordes ofarliga som maskotar.  

Huvuddelen av kvinnorna i Gällivare och Luleå var underordnade männen. Anledningen var 
framför allt rädsla vilken är orsakad av manlig härskarstrategi. I Luleå uppgav kvinnorna 
såväl rädsla, dåligt självförtroende och en inlärd kvinnoroll som orsaker till underordningen. 
Min tolkning är att manlig motmakt drabbade Luleåkvinnorna i hög grad trots att de i 
jämförelse med kvinnorna i Gällivare innehade en större andel formella maktpositioner. 
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Avslutande frågor om uthållighet och strategier 
Sammanfattningsvis visar denna rekapitulering av de viktigaste resultaten att balansen mellan 
underordning och integration inom varje undersökningskommun ändrades i ett dynamiskt 
samspel mellan makt och motmakt i såväl institutionerna som de kvinnliga politikerna som 
politiska aktörer under mandatperioden 1994-98. Kontexten i Gällivare respektive Luleå har 
såväl hindrat som främjat denna balansakt.  

"What is rational for women is not exatly the same in all social and territorial 
contexts" (Gustafsson, G. 1998:57).  

Företagsekonomen Ulla Johansson skriver i inledningen till en artikel i ”Kvinnomakt-
utredningen” under rubriken ”Den offentliga sektorns paradoxala maskuliniseringstendenser”:  

"Om man vill hårdra perspektivet kan man säga att det verkar pågå en paradoxal 
utveckling där man på ett plan talar om och betonar vikten av ökat antal kvinnor på 
ledande poster – i ett uttalat syfte att göra organisationerna med jämställda. På andra 
plan pågår däremot ett befästande av patriarkatet … . Dessa olika utvecklingar 
existerar parallellt och bildar två olika, delvis frikopplade strömningar" (SOU 
1997:83, sid. 276).  

Hennes slutord befäster hennes inledande utgångspunkter: 

"… Vi lever i ett samhälle som på samma gång (officiellt) bekämpar patriarkat och 
på samma gång genomsyras av patriarkatsbefästande tendenser" (SOU 1997:83, 
sid. 302). 

Jag kan inte dra slutsatsen att förändringar som har skett av den svenska välfärdsstaten med 
åtföljande besparingar har resulterat i att de kvinnliga politikerna har förhandlat sig fram till 
ett större utrymme i relation till de manliga under mandatperioden 1994-98. I både Gällivare 
och Luleå skedde samverkan över parti- och könsgränserna framför allt när sysselsättningen 
har hotats. I Luleå var det främst manliga företrädare som deltog i överläggningarna inom 
varje parti. I Gällivare skedde samarbete ibland i gemensam protest för att till exempel rädda 
”mäns jobb”. Besparingar inom välfärdsstaten kan således tolkas enligt ett dynamiskt förlopp 
”för där kvinnorna går in går makten ut” och ”vad hade hänt om kvinnorna inte hade varit 
där”?  

En slutsats som kan dras är att männen har dragit det längre strået när välfärden urholkas 
eftersom kvinnorna enligt många studier har visat sig vara mer beroende av staten än männen 
(jfr Hernes, 1987).

Politiska institutioner är sega 
Bo Rothstein skriver att det som kännetecknar politiska institutioner är deras seghet: 

"Detta innebär att politiska institutioner kan antas fortsätta att av egen kraft existera 
långt efter det att någon av de ursprungliga … grunderna för deras inrättande finns 
kvar" (Rothstein, 1988:37). 

Vilka möjligheter och vilken vilja har politikerna i båda undersökningskommunerna, att möta 
andra synsätt än de traditionellt patriarkala, d.v.s. att medverka till att förändra de institutionella 
förhållandena i en kvinnovänlig riktning?  

I båda kommunerna var avgångsskälen bristande inflytande och/eller stridigheter inom partiet 
den avgörande faktorn till avhoppet.  
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Om det finns en ambition inom det socialdemokratiska partiet att integrera kvinnor i de 
politiska institutionerna bör följande frågor diskuteras i partiet i både Gällivare och Luleå: 
Hur påverkar en institution som representantskapet kvinnors möjligheter att nå toppositioner? 
Varför tenderar manligt präglade fackföreningar att påverka det politiska livet i högre grad än 
till exempel ”Kommunalarbetarförbundet” (som domineras av kvinnor).  

De bilder av patriarkala institutionella förhållanden som målas upp i de två studerade 
kommunerna klargör att institutionerna måste förändras i en mer kvinnovänlig riktning om 
viljan finns att integrera kvinnor i politiken. Om inte detta sker kan det kanske medföra att 
kvinnorna lämnar kommunalpolitiken och söker sig till andra former för organisering (jfr 
Gustafsson 1997).

Kvinnorna själva; de valda samt kvinnorörelsen 
I både Gällivare och Luleå var de kvinnliga politikerna många gånger splittrade i samband 
med eventuella interna konflikter inom sitt respektive parti. I Luleå motarbetade kvinnliga 
politiker varandra. 

De kvinnliga politikerna i Gällivare och Luleå tillfrågades varför de hade lämnat eller stannat 
i kommunalpolitiken, dvs. om de även återvaldes i samband med valet1998. Jag sorterade 
deras svar utifrån Hirschmans begrepp sorti, protest eller lojalitet (Hirschman, 1972). I 
Gällivare lämnade flera kvinnor kommunalpolitiken med hänvisning till sin ålder. De privata 
skälen i Luleå handlade framför allt om sjukdom eller nytt arbete. I båda kommunerna var 
också avgångsskälen bristande inflytande och/eller stridigheter inom partiet den avgörande 
faktorn till avhoppet. De kvinnor som är lojala och stannar angav i båda kommunerna att de 
upplevde det politiska livet som roligt och stimulerande. En kvinna i Luleå deklarerade 
emellertid att motgångar sporrade henne att stanna kvar i kommunalpolitiken. Slutsatsen är att 
en större andel Luleåkvinnor har lämnat kommunalpolitiken pga. att de stötte på större 
motstånd eftersom de i högre grad än de kvinnliga politikerna i Gällivare mer medvetet 
strävade efter reell makt i kommunalpolitiken. 

Vad har varit avgörande för vissa kvinnors beslut att stanna? Har dessa höjt sin stämma till 
protest för att förändra eller har de haft olika lojaliteter som grund för att inte lämna sina 
uppdrag?  De kvinnor som var lojala och stannade angav i båda kommunerna att de upplevde 
det politiska livet som roligt och stimulerande. Dessutom påstod en kvinna som protesterade att 
motgångar sporrade henne. Denna reaktion kan som jag ser det tolkas som en dynamisk sådan.  

En förändring i positiv riktning för kvinnorna i både Gällivare och Luleå är att de nytillkomna 
kvinnorna av idag inte bara har möjlighet att söka stöd hos äldre, erfarna män utan det finns 
också kvinnor i båda kommunerna som har lång erfarenhet av kommunalpolitiskt arbete. Som 
strategi för alla partier är en rekommendation att alla nyvalda kvinnor (och nyvalda män) skall 
få en stödgrupp i syfte att förbättra arbetsvillkoren.

Att det var bättre arbetsklimat för kvinnor under mandatperioden 1994-98 i både Gällivare 
och Luleå framkommer enligt en ljus bild. Den främsta orsaken var ”varannan damernas”, 
dvs. fler kvinnor i kommunalpolitiken. Detta medförde att det politiska arbetet har varit 
positivt under mandatperioden 1994-98. I Luleå var också ledarskapet betydelsefullt och den 
”uppbackning” som gavs till kvinnorna.   

Redan tidigt i det socialdemokratiska kvinnoförbundets historia diskuterades integrering eller 
särlinje inom partiet (Karlsson 1996: 117). Detta kan jämföras med följande utdrag ur Mona 
Sahlins memoarer:  
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" … Jag ville inte vara medlem i vårt kvinnoförbund. Det behövdes inte alls, tyckte 
jag. Det var ändå bara en tidsfråga innan vi hade nått jämställdhet. … Jag hade hela 
tiden ledande befattningar i SSU men var ofta ensam tjej." (Sahlin 1996:79). 

Sahlin beskriver vidare kvinnoförbundet som en organisation bestående av äldre damer som 
talade om frågor som inte var viktiga för hennes generation (Sahlin 1996:81).   Allteftersom 
hon blev äldre förändrades dock hennes syn: 

"… Jag såg också historien i ett annat ljus, såg alla dessa kvinnor som kämpat för 
att jag skulle kunna leva ett annat liv än tidigare generationers kvinnor …" (Sahlin 
1996:81). 

I Luleå verkade det också som att två socialdemokratiska kvinnor har upplevt en förvandling 
liknande den Mona Sahlin genomgick beträffande synen på kvinnoklubben. Kan det vara 
möjligt att SSU-kvinnorna i Luleå av idag kommer att uppleva samma förändrade syn?  
Professor Gunnel Gustafsson hyser också förhoppningar om att samverkan och solidaritet 
mellan kvinnor kan påverka maktbalansen mellan könen: 

"As I see it, however, women´s persistence and internal solidarity are, in the long 
run, the factors that will decide whether woman can bring about a new democratic 
order in which men and women as gendered beings are explicitly recognized as 
equals" (Gustafsson, G. 1998:59). 
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Telefonintervju
Samtal med informationschefen vid SSAB. Luleå (Hillevi Johansson) 3 oktober 2001. 

Samtal med tidigare chefsredaktör vid SSAB:s personaltidning (Tord Blom) 3 oktober 2001.  

Statistik från de undersökta kommunerna
Gällivare kommun

Fullmäktigestatistik 1970- 1994 

Förteckning över representanter i styrelser och nämnder 1992 

Luleå kommun

Bearbetning av Luleå kommunfullmäktige protokoll 1994- 1998.  
Luleå kommunfullmäktige protokoll 1991 (årsbok). 



Bilaga 1 

Förslag till frågor – uppföljande intervjuer med kvinnliga politiker i Luleå  

1) Uppföljning av vissa av frågorna som ställdes i samband med lic.uppsatsen. 

2) a. Varför lämnade Du kommunalpolitiken? 
b. Varför stannade Du i kommunalpolitiken? 

3) A. Vilka politiska uppdrag har Du haft förutom fullmäktigeuppdraget? 
B. Beskriv ett nämnd/styrelsemöte 

4) Berätta om provval, ev nomineringsstrider etc 

5) Partiarbetet? 

6) Vem representerar Du? 

7) Kvinnlig organisering? 
- samarbetsmönster på den kommunalpolitiska arenan? 
- samarbete mellan kvinnliga politiker som tillhör olika partier? 
- relationer till den fristående kvinnorörelsen? 
- kontakter med andra existerande kvinnogrupper? 

8) Vilka hinder och vilka möjligheter har Du upplevt i Ditt partipolitiska arbete under hela 
mandattiden 1994-1998? 

9) Hur har relationen varit till männen och kvinnorna inom och utom partiet? 

10)  Har Du kunnat förbättra kvinnors situation på något sätt? Konkret exempel? Beskriv situationen. 
Varför gick det som det gick? När har Du misslyckats? Hur ofta? 

11)  Har män stött kvinnors prioriteringar på den kommunalpolitiska arenan? Om ja, intar dessa män 
någon sorts särställning i kommunen? Vilken är den i så fall? 

12)  Har det vid något tillfälle inträffat att männen i Gällivare respektive Luleå behövt kvinnorna för 
att bekämpa överheten? 

13)  Har kvinnor behövts som allierade i samband med interna partikonflikter? 

14)  Kontakter med tjänstemän inom den kommunala organisationen?  

15)  Har det skett förändringar i kommunen och/eller på den nationella nivån som har inneburit att 
kvinnliga politiker i Luleå alt Gällivare har kunnat flytta fram positionerna alt har tappat mark? 

16)  Anser Du att det är betydelsefullt med kvinnlig närvaro i det politiska livet? Varför? 

17)  A. Har kvinnliga politiker valt att underordna sig männen? Varför? 
B. Eller inte? Varför? 

18) a. Uppfattar Du att det har gått framåt eller bakåt för kvinnorna under mandatperioden 1994-98? 
b. Har det parallellt funnits både hinder och möjligheter? 
c. Vad beror det på att det går som det går? Handlar det om kontexten (dvs sammanhanget) eller 
aktörerna? 



Förslag till frågor – uppföljande intervju med kvinnlig politiker i Gällivare 

1) Uppföljning av vissa av frågorna som ställdes i samband med lic.uppsatsen. 

2) a. Varför lämnade Du kommunalpolitiken? 
b. Varför stannade Du i kommunalpolitiken? 

3) A. Vilka politiska uppdrag har Du haft förutom fullmäktigeuppdraget? 
b. Beskriv ett nämnd/styrelsemöte 

4) Berätta om provval, ev nomineringsstrider etc 

5) Partiarbetet? 

6) Vem representerar Du? 

7) Kvinnlig organisering? 
- samarbetsmönster på den kommunalpolitiska arenan? 
- samarbete mellan kvinnliga politiker som tillhör olika partier? 
- relationer till den fristående kvinnorörelsen? 
- kontakter med andra existerande kvinnogrupper? 

8) Vilka hinder och vilka möjligheter har Du upplevt i Ditt partipolitiska arbete under hela 
mandattiden 1994-1998? 

9) Hur har relationen varit till männen och kvinnorna inom och utom partiet? 

10)  Har Du kunnat förbättra kvinnors situation på något sätt? Konkret exempel? Beskriv situationen. 
Varför gick det som det gick? När har Du misslyckats? Hur ofta? 

11)  Har män stött kvinnors prioriteringar på den kommunalpolitiska arenan? Om ja, intar dessa män 
någon sorts särställning i kommunen? Vilken är den i så fall? 

12)  Har det vid något tillfälle inträffat att männen i Gällivare behövt kvinnorna för att bekämpa 
överheten? 

13)  Har kvinnor behövts som allierade i samband med interna partikonflikter? 

14)  Kontakter med tjänstemän inom den kommunala organisationen?  

15)  Har det skett förändringar i kommunen och/eller på den nationella nivån som har inneburit att 
kvinnliga politiker i Gällivare har kunnat flytta fram positionerna alt har tappat mark? 

16)  Anser Du att det är betydelsefullt med kvinnlig närvaro i det politiska livet? Varför? 

17)  A. Har kvinnliga politiker valt att underordna sig männen? Varför? 
b.  Eller inte? Varför? 

18) a. Uppfattar Du att det har gått framåt eller bakåt för kvinnorna under mandatperioden 1994-98? 
b. Har det parallellt funnits både hinder och möjligheter? 
c. Vad beror det på att det går som det går? Handlar det om kontexten (dvs sammanhanget) eller 
aktörerna? 

ÖVRIGT:Synen på det manliga kommunalrådet och hans avgång 
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Maj-Britt Westerlund, fil lic   Luleå 2001-04-10 Bilaga 2 
Avdelningen för statsvetenskap 
Luleå tekniska universitet 
971 87 LULEÅ 
tel 0920-72 240 (arbetet) 
0920-99032 (hem) 
e-post Maj-Britt.Westerlund@ies.luth.se
fax: 0920-722 23   Till xxxxxxxx 

Enkät rörande betydelsen av ökad kvinnorepresentation under hela mandatperioden  
1994-98 

Inför arbetet med en länsstyrelserapport om betydelsen av den ökade kvinnorepresentationen efter 
valet 1994 träffade jag Dig under året 1994-95. Senare kom denna rapport att omarbetas och 
fördjupas till en lic.uppsats vilken jag försvarade i januari 1998.  

Rapporten och lic.uppsatsen behandlar endast den första tiden av mandatperioden 1994-98 och 
redan från början var tanken att jag skulle göra en uppföljning som täcker hela mandatperioden 
1994-98 fram till och med nomineringsprocessen inför 1998 års val. Denna möjlighet har jag 
också fått genom att FRN (Forskningsrådsnämnden) har gett bidrag för detta ändamål.  

För att Du skall få möjlighet att ta del av syftet med mitt uppföljande projekt bifogar jag några 
sidor ur projektbeskrivningen. Jag hoppas naturligtvis att Du har tid och lust att delta. Ett 
frimärke och ett kuvert bifogas även för ev svarspost. 

Med vänlig hälsning














