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Förord 
Det har sagts mig att en avhandling, det skriver man bara en gång i livet. 
Nu har jag förstått vad det uttrycket egentligen betyder. Därför vill jag 
rikta ett stort tack till min handledare Tora Friberg. Jag är oändligt tack-
sam för ditt stöd (jag kan inte ha varit lätt att handleda). Jag vågar knappt 
tänka på alla luddiga formuleringar, ostrukturerade kapitelutkast och 
ständiga omskrivningar som du orkat ta dig igenom under dessa sex år. 
Jag vill även framhålla min andra handledare, Björn Horgby. Det är med 
stor tacksamhet jag ser tillbaka på din insats Björn, både som handledare 
och vän. Du är en idékläckare av guds nåde och utan dig hade det knap-
past gått att skriva denna avhandling. Tack också för att du lyckades styra 
in våra samtal på annat än snåriga begrepp och vetenskapliga metoder. 
Jag har verkligen uppskattat att prata fotboll, ishockey och rockmusik 
med dig. Ett stort och varmt tack till er båda.  

Näst i tur att tacka är alla som på olika sätt bidragit med kommentarer 
och synpunkter. Jag vill framför allt tacka min opponent på 60-procents-
seminariet, Renée Frangeur. Renée pekade ut vad jag borde göra i av-
handlingen och det är jag väldigt tacksam för. Jag står också i stor tack-
samhetsskuld till slutseminarieopponenten Anne-Li Lindgren, som med 
stringent och kunnig kritik fick mig att inse vad som faktiskt måste göras. 
Ett stort tack även till slutseminariekommittén, som bestod av Svante 
Beckman, Staffan Förhammar och Marie C Nelson, för era kloka och in-
siktsfulla kommentarer. Särskilt stort tack till Svante, som i ett kritiskt 
läge när jag hade kört fast hjälpte mig att komma vidare. Utöver dessa 
personer har Erling Bjurström, Lars Kvarnström, Mattias Legnér, Hans 
Antonsson, Leif Jonsson och Björn Eklund läst olika utkast och förmedlat 
insiktsfulla råd och tips. Peter Aronsson har också delat med sig av sina 
kunskaper om kommunhistoria.  

Jag har haft förmånen att ha min akademiska hemvist inte bara på två 
ställen, utan även i två städer. Det vardagliga ”slitet” har delats med kol-
legor vid tema Q i Norrköping. Ett varm tack går speciellt till Cecilia 
Åkergren. Cecilia är en fantastisk människa och en lysande administratör. 
Att du funnits till hands har för mig varit en stor trygghet. Jag vill även 
tacka mina tidigare kollegor vid tema Q för att ni tillsammans gjorde Q till 
en spännande arbetsplats. Några av er har varit lite mer än bara kollegor. 
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Jag tänker framför allt på Kyrre Kverndokk, Helena Kåks och Magdalena 
Hillström. Det har varit en förmån att få lära känna er.  

En person som betytt väldigt mycket under dessa 6 år är Joakim An-
dersson. Jocke, du är en person med hög integritet men du gjorde dock ett 
undantag i mitt fall. Jag ska göra allt för att du inte ska bli besviken på 
min vänskap. Ett speciellt tack går också till ”vapendragaren” Mats Brus-
man för alla våra små vardagliga samtal som uppstår när man skriver av-
handling.  

Jag är också tacksam för att ha fått lära känna Björn Ivarsson Liljeblad, 
Göran Gruber och Johan Wänström, vilka har varit väldigt betydelsefulla 
på slutet av avhandlingsskrivandet.  

Min andra akademiska hemvist har varit enheten för historia i Linkö-
ping. Hos er har jag alltid känt mig hemmastad. Jag vill därför tacka Kalle 
Bäck, Sten Andersson, Dag Lindström, Staffan Förhammar, Marie C Nel-
son, Eva Johansson, Willy Smith, Svante Kolsgård, Hans Nilsson, Annika 
Sandén, Anna Eskilsson, Lars Strömbäck, Peter Åbrodd och Lars Kvarn-
ström, för att ni alltid stöttat och uppmuntrat mig. I slutskedet trädde Eva 
Lindblad in och layoutade boken. Henne är jag skyldigt allt. Evas orubb-
liga lugn och skicklighet bidrog till att avhandlingen äntligen blev klar. 
En annan person som jag särskilt vill rikta ett varm tack till är Martin He-
denmo, enhetschef vid Boverkets analysenhet. Ditt stöd och din generosi-
tet bidrog också till att jag lyckades bli klar i tid. Tack också till alla politi-
ker och tjänstemän i Norrköping för att ni tog er tid att prata med mig.  

Jag kommer för evigt att stå i tacksamhetsskuld till mina barn. Jag kan 
med ord inte beskriva min glädje över att ni finns, Jannice och Pierre. De 
senaste sex åren har inte varit lätta för er. Ni passade dessutom på att bli 
vuxna under de här åren. Hur mycket av er resa, från barn till vuxen, jag 
egentligen missade vill jag inte ens tänka på. Ni är och förblir det största 
som har hänt mig och jag är oändligt tacksam för att ni stod ut med en 
pappa som jämt jobbade. Och ett alldeles särskilt tack till min livskamrat 
Marie för alla stimulerande diskussioner och ditt stöd när finansieringen 
tog slut. Marie, kärleken höll oss samman, nu kan vi börja leva på allvar. 
Mitt allra största tack går till Mamma Barbro. Du har alltid varit min stora 
förebild. Du har alltid stöttat och uppmuntrat mig. Denna avhandling är 
lika mycket din som min. Tack Mamma!   

 
Karlskrona september 2008 
Micael Nilsson 
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Kapitel 1 

Inledning 
      

Igår gick sossekvinnornas ordförande i Norrköping, 
Barbro Mattson till attack mot ”gubbväldet” i partiet.  
– Gubbarna styr för mycket, sa Mattson i Folkbladet. 

Det är utmärkt att den socialdemokratiska kvinnoklubben 
bevakar kvinnornas intressen i kommunpolitiken. Men ta-
let om att gubbarna styr är överdrivet. Den sortens kate-
gorisering och illa underbyggda uttalanden leder knap-
past debatten framåt. Om gubbväldet var ett faktum, vil-
ket Barbro Mattsson antyder, skulle inte hälften av den so-
cialdemokratiska fullmäktigegruppens ledamöter vara 
kvinnor. Två av de fyra kommunalråden under komman-
de mandatperiod skulle inte vara kvinnor. Om sossarna i 
Norrköping styrdes av gubbarna skulle knappast arbeta-
rekommunens ordförande vara en kvinna. Om gubbväldet 
var satt i system skulle ej heller kommunfullmäktiges  
socialdemokratiska ordförande vara en kvinna.  
(Torbjörn Gustavsson, journalist och ledarskribent)1  

I slutet av 1990-talet uppstod en diskussion i Norrköping om det var 
”gubbarna” som styrde i kommunen eller om den kommunala politiken 
hade blivit jämställd. Den socialdemokratiska kvinnoklubbens ordföran-
de Barbro Mattsson hävdade att ”gubbarna” styrde i kommunen. Trots 
partibeslutet om att nomineringsprincipen ”varannan damernas” skulle 
tillämpas menade hon att det var män som fortfarande innehade de vik-
tigaste ordförandeposterna i Norrköpings kommun.2  

Barbro Mattsson lyfte fram två problem. Det ena handlade om varför 
det var svårt att få kvinnliga politiker att ta på sig tunga kommunalpoli-
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tiska uppdrag. Det andra handlade om varför inte varannan damernas 
tillämpades när det socialdemokratiska partiet nominerade kandidater 
till ledande politiska poster. I artikeln exemplifierades detta med valet av 
en manlig politiker till ny vice ordförande i kommunstyrelsen. Detta var 
en process som S-kvinnorna inte var nöjda med. Budskapet i artikeln var 
att de manliga politikerna i Norrköping inte rättade sig efter partikon-
gressens beslut om att tillämpa ”varannan damernas” på allvar. Barbro 
Mattson ansåg också i artikeln att det borde ligga i de manliga politiker-
nas intresse att medverka till att förändra det politiska klimatet så att 
även kvinnliga politiker kände sig välkomna att ta på sig tunga politiska 
uppdrag. När Folkbladets journalist frågade henne om problemen berod-
de på att ”gubbarna” styrde för mycket svarade Mattson ja. Därmed 
kunde artikeln tolkas som att det fanns vissa diskriminerade inslag i den 
politiska kulturen i Norrköping.   

Tidningen Folkbladets ledarskribent Torbjörn Gustavsson gick i sva-
romål och menade att Mattssons tal om ”gubbvälde” var överdrivet. Han 
delade heller inte S-kvinnornas problembeskrivning. Enligt honom var 
påståendet att kvinnor blev diskriminerade i politiken inte bara överdri-
vet, det saknade dessutom förankring i verkligheten. Om ”gubbväldet 
var satt i system” borde det överhuvudtaget inte finnas några kvinnliga 
politiker på de ledande politiska posterna. Med sin argumentation ifråga-
satte han inte bara problembeskrivningen utan han ifrågasatte även 
Barbro Mattssons sätt att lyfta fram frågan.3   

Gustavssons inlägg i debatten väckte starka reaktioner och flera 
kvinnliga politiker kände sig manande att bemöta hans angrepp på S-
kvinnornas ordförande. Exempelvis ansåg de socialdemokratiska kvin-
noklubbarnas distriktsordförande Anne Ludvigsson att han inte hade för-
stått själva grundproblemet: Att det fanns för få kvinnor på ordförande-
poster och andra högre positioner. Hon menade att de manliga politiker-
na hade ett särskilt ansvar i detta arbete eftersom männen fortfarande in-
nehade både den formella och ”framför allt den informella makten”.4 Att 
bortse från detta kunde enligt henne i sämsta fall tolkas som ett uttryck 
för ren okunskap eller i bästa fall som ett ointresse att sätta sig in i jäm-
ställdhetsproblemen.5 Ludvigssons inlägg visar att det framför allt var 
den informella maktstrukturen som de kvinnliga politikerna ansåg vara 
problemet, medan Folkbladets ledarskribent hänvisade till den formella 
könsrepresentationen. Enligt honom var politiken i Norrköping i prakti-
ken jämställd och att han reagerade negativt, när de kvinnliga politikerna 
ville diskutera ”gubbväldet”, berodde förmodligen på att han såg jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män som en kvantitativ fråga. Om kvinnor 
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valdes till ledande poster skulle maktfrågan lösa sig av sig självt medan 
debattens kvinnliga deltagare hävdade att problemet inte var så enkelt. 
Debatten om ”gubbväldet” handlade således inte enbart om ”varannan 
damernas” utan också om att det krävdes mer för att förflytta den politis-
ka makten från män till kvinnor.   

Politikern Britta Hallgren från Trollhättan har en träffande formule-
ring som belyser vad för slags problem avhandlingen har i fokus:  

Att vara kvinna i politiken är inte heller lätt. Vi håller oss 
oftast till de ”mjuka” frågorna … och vi synliggör dem så 
gott vi kan … jag känner mig allt mer villrådig, om hur vi 
kvinnor skall göra för komma till tals på ett bra sätt. Det 
räcker ju inte, att vi bara sitter med i jämställda samman-
träden.6  

Mellan raderna kan man skönja en känsla av maktlöshet som följer av det 
man kan kalla för bristande kvalitativ jämställdhet och som följer av brist 
på informell makt. Citatet kan alltså tolkas som att hon och andra kvinn-
liga politiker inte upplever att de har lika mycket att säga till om i be-
slutsprocesserna som manliga politiker, det vill säga samma typ av in-
formella maktproblem som Barbro Mattsson och kvinnoklubbarna i 
Norrköping lyfte fram i debatten som inledde avhandlingen. Men om de 
manliga politikernas makt i kommunalpolitiken upplevs vara större än 
kvinnornas, trots att könsrepresentationen har jämnats ut, betyder det att 
kvinnor har inlemmats i kommunalpolitiken utan att detta har medfört 
verklig politiskt makt? Detta är avhandlingens övergripande frågeställ-
ning.  

Beroende på vilket perspektiv som anläggs, kan politisk makt på 
kommunal nivå betyda olika saker. För det första kan det betyda att re-
presentanterna för det parti eller de partier som för tillfället innehar den 
politiska majoriteten i kommunfullmäktige har makt att bestämma vilka 
frågor som kommer upp på den politiska dagordningen eller bestämma 
vilka politiska beslut som fattas i kommunen. För det andra kan det bety-
da att någon eller några politiker har så mycket makt att de mer eller 
mindre ensamma kan fatta beslut i viktiga frågor, utan att behöva ta hän-
syn till andra aktörers uppfattningar eller utan hänsyn till andra intressen 
inom det egna partiet. Det är här som jämställdhetsaspekten kommer in i 
bilden. Debatten om ”gubbväldet” kan tolkas som att de manliga politi-
kernas makt i Norrköping var så pass stark att de inte behövde ta hänsyn 
till de kvinnliga politikernas ståndpunkter i viktiga frågor. För det tredje 
kan politisk makt även avse den politiska ledningens förmåga att styra 
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och kontrollera den kommunala verksamheten. I denna avhandling 
kommer de båda sistnämnda maktaspekterna att belysas.   

Det empiriska materialet har hämtats från Norrköpings kommun un-
der perioden 1970–2006. Valet av Norrköping som ”case” bottnar i att 
Norrköping uppvisar en intressant, om än motsägelsefull, jämställdhets-
statistik. Enligt denna var den politiska ledningen i Norrköping kvinno-
dominerad efter kommunalvalet 2002 vilket kan ses som att jämställd-
heten hade ökat jämfört med tidigare. Vid samma tidpunkt rankades 
dock Norrköpings kommun, enligt SCB:s jämställdhetsindex, som en av 
de mest ojämställda kommunerna i Sverige. Av landets 290 kommuner 
placerade sig Norrköping på plats 226 på denna lista.7 Den enda variabel, 
där Norrköping klassades som mera jämställt än många andra kommu-
ner, var andelen kvinnor i kommunens politiska ledning. Norrköping har 
också en lång och intressant historia som typisk arbetarstad vilket har 
präglat det politiska landskapet. Under större delen av perioden 1920–
1990 hade socialdemokraterna egen majoritet i kommunfullmäktige. Den 
långa traditionen av socialdemokratiskt maktinnehav kan således förmo-
das ha satt sin prägel på den lokala politiska kulturen. Mot bakgrund av 
att denna har dominerats av manliga socialdemokrater är det av stort in-
tresse att undersöka på vilka grunder den politiska makten egentligen 
har vilat ur ett jämställdhets-/genusperspektiv. Ett ytterligare skäl till att 
välja Norrköping som studieobjekt är att det saknas kunskap om hur 
kvinnliga politiker har upplevt den manliga politiska kulturen. Till ex-
empel behandlades inte frågan om de kvinnliga politikernas ställning i 
makthierarkin särskilt utförligt i det stora verket Norrköpings historia 1900-
talet (2000).8  

Disposition 
Avhandlingens framställning är disponerad på följande sätt. I kapitel 1–5 
skisseras de teoretiska och metodiska utgångspunkterna, samt presente-
ras tidigare forskning. Närmare bestämt introduceras avhandlingens teo-
retiska utgångspunkter och centrala begrepp i kapitel 2. Detta följs av 
forskningsläget i kapitel 3. I detta kapitel tar jag framför allt upp kom-
munforskning men även annan forskning som är relevant i förhållande 
till avhandlingens syfte och frågeställningar. I kapitel 4 beskrivs de meto-
der och det källmaterial som ligger till grund för analyserna och i kapitel 
5 tecknas en bakgrundbeskrivning som bland annat behandlar efterkrigs-
tidens kommunala förändringsprocesser.   

I kapitel 6–11 presenteras och analyseras det empiriska materialet. 
Den empiriska undersökningen startar i och med kapitel 6. I detta kapitel 
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undersöks den kvantitativa (numerära) jämställdhetsutvecklingen i den 
kommunala nämndorganisationen, kommunstyrelsen och den administ-
rativa ledningen. I kapitel 7, 8 och 9 behandlar jag den informella makt-
strukturen mellan 1970 och 2006 ur ett genusperspektiv. I kapitel 10 ut-
vidgas undersökningen till den socialdemokratiska partiorganisationen 
och till kvinnors sidoorganisering. I avhandlingens sista empiriska kapi-
tel (kapitel 11) behandlas relationerna mellan politiker och tjänstemän 
under framför allt perioden 1994–2006. Kapitlen 6 till och med 11 ska ses 
som olika analytiska ingångar för att undersöka avhandlingens över-
gripande frågeställning. Sammantagna synliggörs i dessa kapitel olika 
dimensioner av det maktmönster som kan sägas ha utgjort Norrköpings 
kommuns genusregim mellan åren 1970 och 2006. Jag kommer att åter-
komma till begreppet genusregim.   

Problemet med bristande ”kvalitativ” jämställdhet  
Idag råder bred enighet om att för få eller inga kvinnor alls på ledande 
politiska positioner är ett allvarligt problem som bör åtgärdas.9 Dock me-
nar sociologen Robert W. Connell att kvinnor kan lyftas fram, precis som 
Torbjörn Gustavsson gjorde i sitt försvar av Norrköpings politiska ord-
ning, som symboler för ökad jämställdhet utan att den verkliga makten 
för den skull behöver vara jämt fördelad mellan könen.10 Begreppet jäm-
ställdhet började användas i den politiska retoriken under 1970-talet när 
förhållandena mellan könen diskuterades. Dessförinnan användes be-
greppen jämlikhet och likställighet. Bristande jämlikhet mellan könen be-
traktades i den politiska debatten på 1960-talet som i första hand en kvin-
nofråga, medan man med begreppet jämställdhet ville signalera att rela-
tioner mellan könen rörde både kvinnor och män.11 Det är således inte 
fråga om ett vetenskapligt begrepp utan jämställdhet bör, för att citera 
kulturgeografen Tora Friberg, betraktas som ett politiskt ord på samma 
sätt som jämlikhet, ”men med specifik udd mot relationen kvinnor– 
män”.12 Om man istället avser andra förhållanden som exempelvis den 
mellan människor av olika klass eller etnicitet används ordet jämlikhet.13   

Frågor som rör jämställdhet har både en kvantitativ och en kvalitativ 
sida skriver statsvetarna Drude Dahlerup och Anette Borchorst.14 Å ena 
sidan kan jämställdhet mätas med kvantitativa mått. Å andra sidan hand-
lar jämställdhet även om kvalitativa maktaspekter som är osynliga.  

Den kvantitativa könsrepresentationens utveckling i de svenska kom-
munerna är väl kartlagd i statliga utredningar, rapporter och i tidigare 
forskning.15 Statistiskt sett har kvinnorepresentationen i kommunfull-
mäktige stadigt ökat sedan mitten av 1970-talet. Aggregerad statistik vi-
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sar att kvinnliga politiker idag utgör i genomsnitt 42 procent av kom-
munfullmäktigeledamöterna. Det framgår också att den kommunala 
kvinnorepresentationen har legat över 30 procent sedan mitten av 1980-
talet.16 Från och med valet 1994 har andelen kvinnor pendlat mellan 40 
och 45 procent, vilket anses vara tillräckligt högt för att kommunfullmäk-
tigeförsamlingarna ska klassificeras som jämställda. Med jämställd repre-
sentation avses här det politiska rättesnöre som säger att inget kön ska ha 
mer än 60 procent av platserna och inget kön ska ha mindre än 40 pro-
cent, och om könsrepresentationen befinner sig i spannet 60–40 anses 
jämn könsfördelning råda. Detta är med andra ord inte ett mått på hur 
mycket makt respektive kön har, utan ett mått på könens fysiska närvaro 
i politiskt valda församlingar.   

Enligt Dahlerup och Anette Borchorst handlar bristande kvalitativ jäm-
ställdhet om osynliga maktstrukturer och processer som drabbar kvinnor 
genom att de ”skaber ekslusion” och/eller ”undertrykkelse”.17 Detta jäm-
ställdhetsperspektiv pekar således på de aspekter i den politiska kulturen 
som hindrar kvinnor från att inneha verklig politisk makt.18 Detta be-
grepp riktar med andra ord in fokus mot maktstrukturer eller maktför-
hållanden som underbygger den politiska makten, men som inte nödvän-
digtvis behöver vara grundad på formella maktpositioner. Det är i de in-
formella kontakterna som det avgörs vem eller vilka som ska tillåtas få 
vara med och bestämma. Det är således via informella maktrelationer 
som kvinnor och män kan utöva reell makt. Det betyder att det också är 
informella maktstrukturer som utestänger eller underordnar kvinnliga 
politiker från att utöva politisk makt. Avhandlingens övergripande fråga 
är tänkt att undersökas genom att problematisera och analysera den un-
derliggande maktstruktur, som den politiska makten i Norrköping har vi-
lat på mellan 1970 och 2006. 

Forskningsproblemet   

Problemet makt och manlighet 
Avhandlingens forskningsproblem kan beskrivas på följande sätt. Som 
framgår av citatet som inledde avhandlingen beskrevs den politiska led-
ningen i Norrköpings kommun som jämställd i slutet av 1990-talet. Flera 
ledande kvinnliga politiker hävdade motsatsen. De menade istället att det 
var manliga politiker som bestämde i kommunen. Problembeskrivningen 
pekar på att den informella makt som underbyggde de manliga politiker-
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nas ställning också låg till grund för den politiska makten. Problemet fö-
refaller handla om att manliga politikers maktpositioner dels vilade på en 
maktstruktur som var organiserad på ett sätt som exkluderade kvinnor, 
dels byggde på makt som var baserad på genus (könstillhörighet).  

Att kvalitativ jämställdhet inte går att mäta med kvantitativa metoder 
är en sanning med modifikation. Indirekt kan bristande kvalitativ jäm-
ställdhet avläsas i den statistik som visar könsfördelningen i toppen av 
den kommunala organisationen. I Svenska kommunförbundets rapport 
Härifrån till jämställdheten (1998) hävdades att det endast var på papperet 
som kvinnor och män kunde anses vara jämställda i kommunalpolitiken. 
Att andelen kvinnliga politiker nådde upp till fyrtioprocentgränsen be-
tydde enligt denna rapport inte att kvinnorna innehade 40 procent av 
makten.19 Som stöd för detta påstående pekade man bland annat på den 
låga kvinnorepresentationen i kommunernas styrelseorgan.   

Figur 1. Kommunernas toppolitiker före valet 2006. Procent. 
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Den statliga utredningen Kön, makt och statistik (SOU 2007:108) kom fram 
till ungefär samma slutsats: att kommunerna på 2000-talet fortfarande 
styrdes av män. Den statistik som presenterades i utredningen visar att år 
2006 utgjorde kvinnliga politiker en knapp tredjedel av det politiska 
toppskiktet.20 Framför allt pekade utredningen på att närmare 80 procent 
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av landets kommuner år 2006 hade en manlig kommunstyrelseordföran-
de.21 Den ”regel” som säger att ju högre upp i hierarkin man kommer 
desto färre blir kvinnorna, tycks fortfarande ha varit giltig i många kom-
muner år 2006.22   

Statistiken visar också att cirka 80 procent av kommunernas högsta 
chefstjänstemän kommundirektörerna eller kommuncheferna år 2006 var 
män.23 Statsvetaren Ann-Sofie Lennqvist Lindén menar att jämställdhets-
frågorna bör ses i relation till att kommunernas administrativa ledning i 
huvudsak består av manliga chefstjänstemän.24 ”Vi har färska exempel på 
kommuner där andelen kvinnor i de valda församlingarna är dryga 40 
procent, men i kommunchefens informella ledningsgrupp, som han själv 
väljer är mansdominansen mycket stor”, skriver Lennqvist Lindén.25 Där-
med pekar hon indirekt på en aspekt som sällan diskuteras, nämligen frå-
gan om den manliga dominansen i kommunernas administrativa led-
ningsorgan påverkar jämställdhetsutvecklingen i den politiska ledningen. 
Lennqvist Lindén pekar bland annat på att det i regel råder en manlig 
norm i den kommunala förvaltningsledningen.26 Hon skriver att ”kom-
munen är inspirerad av ett manligt könskodat näringsliv samtidigt som 
det i den administrativa kommunledningen är vanligt att använda id-
rotts- och sportmetaforer”. Detta menar Lennqvist Linden ”är tecken på 
en organisation med en dominerande maskulinitet”.27 I citatet pekar hon 
således på att kommuner kan vara genomsyrade av en viss typ av domi-
nerande maskulinitet vilket hon tolkar som ett uttryck för en pågående 
konstruktion av manlig identitet.28 Det är med andra ord viktigt att även 
undersöka avhandlingens övergripande fråga i relation till kommunens 
administrativa ledning. Detta för att synliggöra om kvinnliga politikers 
tillgång till informell makt begränsas av starka tjänstemän.29   

Förhållandet mellan politiker och tjänstemän är inte givet och i rela-
tion till kommunens tjänstemän har ledande politiker en diffus roll.30 ”På 
en punkt torde de flesta vara överens”, skriver till exempel statsvetaren 
Lennart Lundqvist, och det är att det inte längre är ”rimligt att begränsa 
begreppet politik till området för politikernas aktivitet”.31 Det är med 
andra ord inte meningsfullt att utgå ifrån att ledande kommunalpolitiker 
och höga chefstjänstemän verkar i olika sfärer eller att anta att cheferna i 
kommunens administrativa ledningsorganisation alltid är underordnade 
de politiska ledarna. Den politiska styrningen i den moderna välfärds-
kommunen kan inte utövas utan samförstånd mellan politiker och chefs-
tjänstemän. Det betyder samtidigt att de befinner sig i en maktsfär, där 
det gäller att skapa och upprätthålla ett maktutrymme för att kunna sty-
ra.32 Det är nödvändigt, menar exempelvis statsvetaren Petter Wrenne, att 
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ledande politiker kan utöva den politiska styrningsrollen men det förut-
sätter enligt honom att politikerna förmår styra den opolitiskt tillsatta 
förvaltningen.33 ”Därför antas politikernas förhållande till förvaltningen 
och dess tjänstemän vara av yttersta vikt”, skriver Wrenne.34 I den här 
undersökningen väljer jag därför att inte enbart analysera relationer mel-
lan kvinnliga och manliga politiker utan även den politiska nivåns rela-
tion till tjänstemannanivån.   

Perspektiv på makt och kön/genus  
Historikern Åsa Folkesson har betonat att feministiska teorier om kön och 
makt är viktiga för i stort sett all forskning som handlar om kön och poli-
tik.35 Styrkan med den feministiska teoribildningen eller teorier som är 
inspirerade av feministiska tankegångar är dess frigörande potential. Det 
beror på att ett feministiskt synsätt, med socialantropologen Lena Gemzöes 
ord, ”utmanar idén om att män automatiskt är berättigade till en makt-
fylld position”.36 Grundläggande för de allra flesta feministiska teorier är 
att det existerar en maktordning baserad på kön som tenderar att under-
ordna, diskriminera eller på annat sätt bidra till att kvinnor som grupp 
tilldelas lägre status i samhället.37 Gertrud Åström skriver att det ”finns 
alltid en ordning mellan könen, men det finns ingen automatik i hur den 
ser ut”.38 Litteraturvetaren Judith Kegan Gardiner har framhållit att ”the 
most important accomplishment of 20th century feminist theory is the 
concept of gender as a social construction”.39 Genusperspektivet är en ut-
veckling av det som tidigare kallades för kvinnoperspektiv (women stu-
dies) och som utvecklades under 1960-talet och 1970-talet. Detta perspek-
tiv svarade mot ett behov av att synliggöra och problematisera kvinnors 
generella underordning i samhället vilket gör att begreppet genus har en 
nära koppling till makt.40 En del kvinnoforskare har till och med gått så 
långt som till att hävda att ”manlighet” är en metafor för makt och kvinn-
lighet för ”vanmakt”.41 Genom att fokusera genus som en maktrelation 
kan man undersöka processer som bidrar till att ordna maktrelationer 
mellan människor på basis av deras könstillhörighet. Genus kan således 
både sägas vara en grundläggande identitetsmarkör och en social makt-
struktur.42 I denna avhandling kommer genusperspektivet att användas 
som ett sätt att synliggöra kopplingen mellan manlighet och politisk makt. 
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Avhandlingens syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna avhandling är att synliggöra formella 
och informella maktstrukturer i Norrköpings kommuns politiska ledning 
mellan åren 1970 och 2006 ur ett genusperspektiv. Syftet motiveras av 
den övergripande frågan: Har kvinnors inlemmande i kommunalpoliti-
ken endast medfört att den kvantitativa könsrepresentationen utjämnats, 
men inte medfört verklig politiskt makt? För att kunna undersöka huru-
vida kvinnliga politikers tillgång till informell makt förändras över tid 
behöver den politiska maktens underliggande maktstruktur synliggöras. 
Jag väljer därför att undersöka detta utifrån ett samtidshistoriskt perspek-
tiv. Mot bakgrund av ovanstående problematisering av relationen mellan 
makt och genus, kan den övergripande frågan brytas ner till tre frågor, 
vilka används för att strukturera den empiriska analysen. Dessa tre frågor 
lyder:  

1) På vilket sätt förändrades kvinnliga och manliga politikers  
kvantitativa deltagande i kommunens nämnder, kommunsty-
relsen och andra organ under perioden 1970–2006?  

2) Hur beskriver politiker och tjänstemän den underliggande 
maktstruktur, som kan antas underbygga verklig politisk 
makt, och hur har denna maktstruktur förhållit sig till makt 
som baseras på genus?  

3) Med fokus på att andelen kvinnor på ledande politiska posi-
tioner ökade under 2000-talet, ställer jag frågan: i vilken ut-
sträckning påverkades kvinnliga politikers maktutrymme av 
den manliga dominansen i kommunens administrativa led-
ning, under perioden 2002–2006?  

Dessa frågor syftar till att synliggöra genusregimen.43 Ett sätt att avgränsa 
och analysera genusbaserad makt i en organisation eller institution är att 
utgå från begreppet genusregim. Sociologen Robert W. Connell menar att 
en genusregim kan förstås som en lokal variant av samhällets genusord-
ning i en specifik social enhet.44 Detta har jag tagit fasta på och utvecklat 
en teoretisk ram, för att på så sätt kunna analysera formell och informell 
makt ur flera dimensioner.45  

Frågan om jämställdhet i politiken 
På det nationella planet har frågan om kvinnors politiska ställning i sam-
hället till och från debatterats sedan mitten av 1800-talet.46 Detta mynna-
de så småningom ut i att kvinnor fick rösträtt. Från och med 1960-talet 
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radikaliserades kraven på jämlikhet mellan könen och under 1970-talet 
blev frågan om förändrade relationer mellan kvinnor och män ett eget po-
litiskt sakområde som kallades för jämställdhet.47 Frågan om politisk jäm-
ställdhet mellan könen fick ny aktualitet under 1980-talet när det visade 
sig att jämställdhetslagstiftningen av årgång 1980 inte nämnvärt påver-
kade utvecklingen i önskvärd riktning. Visserligen ökade kvinnorepre-
sentationen i direktvalda politiska församlingar under 1980-talet men inte 
på de ledande politiska och administrativa positionerna. Den statliga ut-
redningen som gick under namnet ”Varannan damernas” fick stort ge-
nomslag i den politiska debatten och den bidrog till att förända den of-
fentliga jämställdhetspolicyn.48 Istället sjönk för första gången någonsin 
andelen kvinnor i valda politiska församlingarna efter valet 1991.49 Från 
att nästan uteslutande ha handlat om kvinnors numerära politiska repre-
sentation började man i den politiska debatten allt mer tala om kvinnors 
brist på makt över politiken. Det fanns flera orsaker till det.50 En orsak var 
att många kvinnor sade sig uppleva att den ökade kvinnorepresentatio-
nen inte hade lett till en motsvarande ökning av kvinnors makt och infly-
tande. En annan orsak var kunskapsutvecklingen. Feministiska teorier 
om könsmaktsordningen vann gehör utanför de akademiska kretsarna 
och dessa pekade ut strukturella maktmekanismer i relationen mellan 
kvinnor och män som bidragande orsaker till kvinnors brist på makt i po-
litiken.51 Efter valet 1994 bröts också den neråtgående trenden och i de ef-
terföljande valen har könsrepresentationen i direktvalda politiska försam-
lingar successivt närmat sig varandra. Däremot har problemet med att 
kvinnor i större utsträckning än män lämnar sina politiska uppdrag i för-
tid kvarstått.52 

Den ljusa eller mörka bilden  
Ur vetenskaplig synvinkel är det en stor fördel om man kan bygga vidare 
på andra forskares resultat och teoretiska förklaringsmodeller. Här är det 
framför allt den nordiska kvinnoforskningen om politik och kön som lig-
ger närmast till hands. Denna forskningsinriktnings analytiska utgångs-
punkter och teoretiska perspektiv har emellertid allt mer tett sig proble-
matiska efterhand som forskningsarbetet fördjupats. Det beror på att des-
sa forskare endast har koncentrerat sig på den politiska nivån. Nedan 
kommer jag kort att diskutera varför denna studie utgår från ett annat 
perspektiv, än den tidigare kvinnoforskningen har gjort. Till att börja 
med kan konstateras att utveckling mot numerärt sett jämställda politiska 
församlingar har tolkats på lite olika sätt. Lite förenklat har den nordiska 
kvinnoforskningens syn på jämställdhetsutvecklingen i politiken utveck-



Kapitel 1 

 20

lats i två riktningar. Det vill säga, sedan mitten av 1990-talet har två per-
spektiv eller synsätt stått mot varandra och dessa brukar benämnas som 
den pessimistiska eller mörka bilden respektive den optimistiska eller ljusa 
bilden av kvinnors politiska deltagande.   

Det pessimistiska perspektivet har sitt ursprung i 1970-talets politiska 
analyser. Under detta decennium utvecklade kvinnoforskningen teorier 
och förklaringsmodeller som tog sin utgångspunkt i kvinnors marginali-
sering och bristande inflytande inom politiken.53 I det sammanhanget 
spelade begreppet patriarkat en central roll i analyserna.54 Förenklat me-
nade man med patriarkat att hela samhället var byggt på mansmakt och 
förklaringen till varför kvinnor var underrepresenterade i de politiska 
församlingarna gick ut på att det var den patriarkala maktordningen som 
bidrog till att kvinnor underordnades och marginaliserades i det politiska 
systemet. Även efter att andelen kvinnor började öka i politiken landade 
oftast slutsatserna i att ”politik är en mansvärld och ju högre upp i makt-
hierarkin, desto färre kvinnor”.55 När kvinnor på allvar även började in-
lemmas i toppen av det politiska systemet blev patriarkatsteorierna pro-
blematiska eftersom kombinationen kvinnor och makt inte borde vara 
möjlig i ett patriarkalt samhälle.   

Som en förklaring till varför kvinnor i ett patriarkalt samhälle ändå 
tilläts delta i den politiska kampen om makt och inflytande lanserades 
under 1980-talet en teori som gick ut på att kvinnliga politiker integrera-
des i så kallade krympande institutioner.56 Med krympande institutioner 
avsågs att kvinnliga politiker fick tillträde till de höga politiska positio-
nerna först när de parlamentariska institutionerna i makthänseende förlo-
rat i betydelse.57 Företrädare för denna fåra i den nordiska och internatio-
nella kvinnoforskningen har varit historikern Yvonne Hirdman, statsve-
taren Maud Eduards, sociologen Sylvia Walby och psykologen Harriet 
Holter.58 Hirdman drog till exempel slutsatsen att den svenska politiska 
kulturen har varit radikal i den politiska retoriken men i praktiken gyn-
nat en ytlig form av jämställdhet, vilket bottnar i det svenska partisyste-
met som betraktar särintressen och radikala krav på förändringar som  
illojala.59 Detta har enligt henne inneburit att kvinnors ökade närvaro i de 
politiska eller andra offentliga institutioner inte nämnvärt har förändrat 
den ojämlika maktbalansen mellan könen. ”När kvinnorna nått för dem 
okända sociala platser upptäcker de att de är tomma på makt, men fyllda 
av ansvar”, säger Hirdman.60 Den manliga överordningen har enligt detta 
synsätt endast antagit nya former eller så har den verkliga makten förflyt-
tat sig till andra samhällsområden som domineras av män.61 Av det följer 
att kvinnors framryckning på det politiska fältet förklaras av att de integ-
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reras i ”krympande institutioner”, det vill säga institutioner som tappat 
makt, eller att kvinnors politiska makt begränsats av att de i hög utsträck-
ning kommit in på politiska områden med låg status som socialpolitik el-
ler utbildningspolitik.62  

De forskare som företräder det optimistiska perspektivet har kritise-
rat teorierna om patriarkat, marginalisering eller krympande institutioner 
och lanserat en betydligt ljusare bild av det politiska systemets föränd-
ring. Tongivande företrädare för denna linje är bland annat statsvetarna 
Helga Hernes, Hege Skjeie och Christina Bergqvist.63 Framväxten av det 
optimistiska perspektivet kan enligt Bergqvist dels förstås som en nytolk-
ning av könets betydelse i den politiska historien, dels som en återspeg-
ling av de faktiska förändringar som skett under 1990-talet.64 Framför allt 
lyfter dessa forskare fram jämställdhetsutvecklingen på regeringsnivån 
som ett exempel på den positiva utvecklingen.   

Istället för att se den ökade andelen kvinnor i valda politiska försam-
lingar som en övergång från en slags underordning till en ny form av un-
derordning betonar Hernes och Bergqvist att de politiska institutionerna 
har ett visst mått av autonomi som möjliggjort positiva förändringar i 
maktrelationen mellan könen: ”Verkligheten har hunnit ikapp och förbi 
teorier som hävdar att kvinnor marginaliseras eller endast kommer in i 
krympande institutioner”, skriver Bergqvist.65 Enligt henne saknas det 
empiriska belägg för att de politiska institutionernas betydelse har mins-
kat.66 Hernes skriver att kvinnors ställning i det politiska systemet vid 
slutet av 1990-talet hade nått en punkt i historien där kvinnor visserligen 
fortfarande hade liten reell politisk makt och förlorade de flesta politiska 
striderna, men de tilläts dock vara med i den politiska kampen om makt 
och inflytande. Därmed har kvinnliga politiker enligt henne kunnat på-
verka den politiska agendan på ett helt annat sätt än tidigare i den poli-
tiska historien.67 Detta menar dessa forskare har inneburit en reell föränd-
ring av mansmaktens dominans över kvinnor och ett brott med den tidi-
gare underordningen eller marginaliseringen.68   

Bergqvist menar att tesen, eller teorin om krympande institutioner allt 
för ensidigt riktade in sig på generella maktstrukturer. Denna fixering vid 
abstrakta maktstrukturer anser hon lämnar för lite utrymme över åt aktö-
rernas handlade. Hon pläderar istället för en kombination av ett struktur- 
och aktörsperspektiv som enligt henne lämnar ett större utrymme till ak-
törers strategier och handlande.69 Att kvinnliga politiker i stor utsträck-
ning återfinns inom politikområdena kultur, vård och utbildning beror 
enligt Bergqvist inte på att den övergripande genusordningen styr kvinn-
liga aktörer till dessa områden på grund av att de just är kvinnor, utan att 
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kvinnor dominerar inom vissa politikområden beror på att de frivilligt 
söker sig dit. Dessa kvinnor har enligt Bergqvist gjort ett strategiskt val 
och engagerat sig i politikområden som de är intresserade av och vill ha 
makt över.70 Företrädare för det pessimistiska perspektivet skulle säga att 
orsaken till att kvinnliga politiker i stor utsträckning återfinns inom poli-
tikområden med låg status och lite makt är ett uttryck för kvinnors gene-
rella underordning i samhället, det vill säga att den är en följd av samhäl-
lets övergripande genusordning.71  

Den kritik som har riktas mot det pessimistiska perspektivet är såle-
des att förklaringen till bristande jämställdhet rör sig på för hög abstrak-
tionsnivå och att analyserna alltför ensidigt koncentreras på generella 
maktstrukturer. Det medför att problemet med kvinnors brist på infor-
mell makt framstår som statisk och oföränderlig. Det optimistiska per-
spektivet bygger mer på empirisk generalisering och gör inte anspråk på 
att presentera en generell teori. Den kritik som har riktas mot detta per-
spektiv, är att den kvantitativa könsutjämning som skett i de politiska or-
ganen tolkas som en för kvinnliga politiker positiv maktförskjutning. Det-
ta utan att de kvalitativa maktaspekterna undersöks empiriskt. Därmed 
riskerar denna forskningsinriktning att övertolka den kvantitativa köns-
utjämningen och därmed också bidra till att dölja eventuella problem 
som har med genus och makt att göra.   

Historikern Roger Klinth menar att den optimistiska respektive pes-
simistiska tolkningen av kvinnors politiska integration kan förstås i ter-
mer av konsensus respektive konflikt.72 Det optimistiska perspektivet beto-
nar enligt honom konsensus, eftersom denna linje framhåller de element 
som bidragit till att stärka kvinnors ställning i politiken. Det pessimistis-
ka perspektivet menar han är konfliktorienterat, eftersom denna linje har 
mer polariserad syn på könsrelationerna och att det betonar de restriktio-
ner, motstånd och svårigheter, som kvinnor har mött och fortfarande mö-
ter i politiken.73 Klinth menar att spänningen mellan konsensus och kon-
flikt kan förstås som tyngdpunktsförskjutningar snarare än dikotoma 
ståndpunkter. Ett konsensusperspektiv utesluter därför inte konflikter 
och omvänt rymmer ett konfliktperspektiv även inslag av konsensus.   

Min position ligger nära Klinths synsätt. Det jag finner problematiskt 
med både det optimistiska och det pessimistiska perspektiven är att de 
inte tar hänsyn till tjänstemannanivån. Som Wrenne med flera påpekat 
befinner sig ledande politiker och tjänstemän i en gemensam maktsfär. 
Det är, enligt Wrenne, i kontakterna med ledande tjänstemän som politi-
kerna kan utöva politisk makt och därmed åstadkomma resultat.74 Det 
betyder att makten över kommunens politiska dagordning kan förflyttas 
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mellan dessa två motpoler. Genom att utelämna förvaltningen i analyser-
na bortser det optimistiska perspektivet från möjligheten att makten, som 
underbygger de ledande politikernas förmåga att styra den kommunala 
förvaltningen, kan begränsas eller rent av förskjutas till tjänstemannani-
vån.75  

I denna avhandling presentas ett teoretiskt perspektiv för att belysa 
ojämställda maktrelationer som har ambitionen att komma ett steg längre 
än vad det ”optimistiska” och ”pessimistiska” perspektiven har gjort.   

Begreppet genusregim fångar in det faktum att den underliggande 
maktstrukturen som understödjer den politiska styrningen vilar på två 
slags ordningsrelationer: den mellan kvinnor och män, respektive den 
mellan den politiska ledningen och administrationen. Frågan om i vilken 
utsträckning kvinnliga politikers tillgång till informell makt förändras 
över tid, kan inte enbart göras till en fråga om makt mellan kvinnor och 
män. Detta måste även inkludera den makt som finns i relationerna mel-
lan ledande politiker och tjänstemän. I den konkreta analysen fördjupas 
problemet med hjälp av begrepp som politiskt fält och politiskt kapital, 
manlighet, manlig homosocialitet, hegemoni och diskursiv makt.  

Sammanfattande kommentarer 
Det övergripande syftet med denna avhandling är att synliggöra formella 
och informella maktstrukturer i Norrköpings kommuns politiska ledning 
mellan åren 1970 och 2006 ur ett genusperspektiv. Inledningsvis presen-
terades den övergripande frågeställningen: Har kvinnors inlemmande i 
kommunalpolitiken endast lett till en jämn könsrepresentation i den poli-
tiska toppen, men inte medfört verklig politiskt makt? Att de kvinnliga 
politikerna har uppfattat att manliga politiker haft mer att säga till om, 
trots att den formella könsrepresentationen jämnats ut, tolkar jag som ett 
uttryck för bristande kvalitativ jämställdhet. Den inledande problembe-
skrivningen pekar således på att den informella makten i Norrköping var 
organiserad på ett sätt som gjorde att kvinnliga politiker upplevde sig 
sakna verklig makt. Ambitionen är att utifrån ett samtidshistoriskt per-
spektiv, undersöka den underliggande maktstruktur som den politiska 
makten i Norrköping kan sägas ha vilat på vid olika tidpunkter mellan 
1970 och 2006. Valet av Norrköpings kommun kommer sig av att SCB:s 
jämställdhetsindex visar att den politiska ledningen i Norrköping kvin-
nodominerad efter kommunalvalet 2002. Detta pekar på att jämställd-
heten ökade efter detta val.  
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Jag väljer också att närma mig avhandlingens problem utifrån en an-
nan infallsvinkel än den nordiska kvinnoforskningen om kvinnor och po-
litik har gjort. Utgångspunkten i avhandlingen är att könens olika tillgång 
till informell makt dels har att göra med makt som baseras på genus, dels 
har att göra med makt kopplat till relationerna mellan ledande politiker 
och ledande tjänstemän. Den övergripande forskningsfrågan har brutits 
ner i tre frågeställningar: För det första, på vilket sätt förändrades kvinn-
liga och manliga politikers formella deltagande i kommunens nämnder, 
kommunstyrelsen och andra organ under perioden 1970–2006? För det 
andra, hur beskriver politiker och tjänstemän den maktstruktur, som kan 
antas underbygga verklig politisk makt, och hur har denna maktstruktur 
förhållit sig till makt som baseras på genus? För det tredje, med fokus på 
att andelen kvinnor på ledande politiska positioner ökade under 2000-
talet, ställer jag frågan: i vilken utsträckning påverkades kvinnliga politi-
kers maktutrymme av den manliga dominansen i kommunens administ-
rativa ledning, under perioden 2002–2006?  

Den teoretiska tolkningsramen är inspirerad av ett feministiskt genus-
perspektiv. Förenklat utgår feministiska perspektiv från antagandet att 
det existerar en samhällig genusordning. Genus kan således både sägas 
vara en grundläggande identitetsmarkör och en social maktstruktur. 
Denna maktdimension beskrivs och analyseras i avhandlingen med ut-
gångspunkt från begreppet genusregim. Med genusregim menas här en lo-
kal variant av samhällets genusordning i en specifik institution eller or-
ganisation. Detta begrepp utgör grunden i avhandlingens teoretiska ram 
för att rikta in analysen mot de maktaspekter som kan kopplas till genus-
relationer eller föreställningar om genus.   
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Kapitel 2 

Teoretisk ram och centrala begrepp 

 
I detta kapitel presenteras avhandlingens teoretiska utgångspunkter samt 
diskuteras och preciseras de analytiska redskapen. Som tidigare nämnts 
kommer avhandlingen att undersöka kvinnors brist på informell makt i 
den lokala politiken i Norrköping. Det kan därför verka en aning förvir-
rande att detta kapitel i stort sett handlar om mäns relationer till makt. De 
bakomliggande premisserna till valet av teoretisk ram framgår nedan 
men kort kan nämnas att de teoretiska begreppen har valts för att belysa 
det problem som i vardagligt tal benämns underordning. I detta fall hand-
lar underordningen om kvalitativa skillnader mellan könens möjligheter 
att delta i den politiska styrningen och därmed hamnar män och deras re-
lationer till makt i fokus. Avhandlingen utgår från att samhällets över-
gripande genusordning genomsyrar alla samhällsområden, inklusive det 
politiska, men att det är en empirisk fråga på vilket sätt maktrelationer mel-
lan kvinnor och män kommer till uttryck i det specifika fallet. Ambitionen 
att utifrån ett historiskt perspektiv synliggöra den formella, men framför 
allt den informella maktstrukturen i den politiska kulturen i Norrköpings 
kommun medför att mäns relationer med andra män hamnar i centrum i 
denna undersökning.   

Sett ur vetenskapsteoretisk synvinkel ligger denna studie nära den 
metodologiska ståndpunkt som betraktar verkligheten som en social kon-
struktion. I och med det har jag även antytt att den tolkningsram som an-
vänds för att operationalisera avhandlingens syfte är inspirerad av den 
gren inom kulturvetenskapen som inte betraktar språket som ett färdigt 
system utan som en form av social praktik. Framför allt har jag hämtat in-
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spiration från sociologen Pierre Bourdieus kulturteorier och dennes reso-
nemang om sociala fält. Att denna avhandling utgår från en kulturveten-
skaplig vetenskapssyn innebär att jag inte tar upp och diskuterar de ”klas-
siska” demokratiteorierna eller frågeställningarna som ofta förekommer i 
studier av politiska system. Istället knyter avhandlingen an till den dis-
kussion som har förts kring begreppet politisk kultur som framför allt etno-
loger, historiker och till viss del sociologer har ägnat sig åt.1 Nedan be-
handlas också några olika sätt att förstå begreppet makt och jag argumen-
terar för att genusregimer kan förstås som en särskild typ av maktstruktur 
som formar deltagandets maktvillkor med utgångspunkt i individernas 
könstillhörighet. På ett teoretiskt plan kan vi förstå varför olika sociala 
maktordningar påverkar människors faktiska möjligheter att få gehör för 
sina idéer eller varför vissa personer kan få andra att acceptera beslut som 
de inte själva varit med om att fatta. Vi kan med andra ord teoretiskt för-
stå varför t ex könstillhörighet kan ligga till grund för en särskild sorts 
maktstruktur som bygger på manlig överordning och kvinnliga under-
ordning. Men hur går detta till i praktiken när människor skapar och upp-
rätthåller olika maktordningar? Varför förefaller ”manlighet” vara laddat 
med positiva egenskaper som gör att män kan behålla makt och inflytan-
de även efter att deras formella maktmonopol brutits? Poängen med detta 
resonemang, och dessa frågor, är att det pekar på att avhandlingens ana-
lytiska ram utöver genus behöver kompletteras med andra begrepp. Det 
behövs med andra ord en begreppsapparat som förmår fånga in manlig-
het och makt, och som kan bidra med förklaringar till varför relationer 
som bygger på över- och underordning inte möter hårt motstånd. Med 
utgångspunkt från begreppet genusregim kommer jag i detta kapitel att 
mejsla fram avhandlingens teoretiska ram. Först presenteras dock min syn 
på det politiska fältet med utgångspunkt från Bourdieus teori om sociala 
konkurrensfält.  

Politiskt fält och politiskt kapital 
Begreppet politisk kultur började användas på 1960-talet och de ledande 
forskarna då var statsvetarna Lucian Pye, Gabriel Almond och Sidney 
Verba. De definierade den politiska kulturen som det mönster av attityder 
till politik som inom ramen för ett politiskt system gav mening åt det poli-
tiska handlandet.2 Jag ska inte fördjupa mig i deras definition utan endast 
konstatera att begreppet politisk kultur har kritiserats av andra forskare 
för att vara normativt och ohistoriskt.3 Som nämndes ovan bygger min 
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förståelse av den politiska kulturen istället på sociologen Pierre Bourdieu 
och dennes begrepp ”politiskt fält”. Det politiska fältet kan definieras som 
ett relativt avgränsat socialt fält som består av en uppsättning sociala rela-
tioner som förbinder olika positioner och institutioner.4 Dessa positioner 
och institutioner är i sin tur besatta av en avgränsad grupp individer som 
inbördes strider om rätten att definiera vad politik är och hur politik ska 
bedrivas.5 Bourdieu beskriver detta fält på följande sätt: 

… the political field is the site in which, trough the  
competition between the agents involved in it, political 
products, issues, programmes, analyses, commentaries, 
concepts and events are created.6  

Vad Bourdieu pekar på är den aspekt av den politiska verksamheten som 
svenska forskare identifierat som den politiska ”företrädarrollen”. Det 
som förenar alla som deltar på det politiska fältet är att de delar en 
gemensam tro på att det politiska arbetet är nödvändigt för samhällets 
fortbestånd samtidigt som de strider om makten över fältets innehåll.7 För 
att enskilda politiker ska kunna skaffa sig en stark position på det politis-
ka fältet krävs det ett visst mått av politiskt kapital.8 I en sammanfattande 
passage i boken Language and symbolic power (1991) definierar Bourdieu 
det politiska kapitalet på följande sätt:  

Political capital is a form of symbolic capital, credit 
founded on credence or belief and recognition or more  
precisely, on the innumerable operations of credit by 
which agents confer on a person (or on an object) the  
very powers that they recognize in him (or it).9  

I citatet argumenterar Bourdieu för att det politiska kapitalet utgör en 
form av symboliska tillgångar som alla deltagare på fältet anser vara vär-
defullt, det vill säga, immateriella värden så som förtroende, anseende, 
kunskap, erfarenhet, kontakter, ledaregenskaper och social status. Enskil-
da personer kan skapa ett politiskt kapital genom en kombination av för-
värvad kunskap om politik och det politiska spelet; genom långvarig trä-
ning i mötesteknik, och genom att delta som förtroendevald representant i 
olika församlingar.10 

Det politiska fältet består av olika slags politikeruppdrag. På kom-
munledningsnivån finns det kommunalråd med ansvar för olika politiska 
områden och en kommunstyrelseordförande som med övergripande an-
svar för helheten. Underställd denna nivå finns det politiker som innehar 
ledande uppdrag i den kommunala nämndorganisationen. Vidare finns 
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det ett stort antal fritidspolitiker med begränsade förutsättningar att på-
verka de politiska besluten. På detta fält finns det också mer eller mindre 
fasta institutioner som exempelvis den lokala partiorganisationen, kom-
munfullmäktige, samt kommunala nämnder och styrelser med flera. 

De politiska partierna har till uppgift att kanalisera kommuninvånar-
nas krav, behov och önskemål samt att förse de politiska församlingarna 
med lämpliga kandidater som kan ta på sig uppdraget att styra kommu-
nen. De politiska partierna har kontroll över nomineringsprocesserna, och 
inom respektive partier avgörs vem som ska ges förtroende att inneha 
uppdrag i kommunens nämnder och styrelser. 

Det bör observeras att Bourdieu beskriver det politiska fältet utifrån 
den allmänna idén att människor gärna strider om sådant som de anser 
vara värdefullt och detta inkluderar även symboliska tillgångar. Det bör 
också påpekas att han använt Frankrike och fransk politisk kultur som fö-
rebild. Det medför bland annat att de svenska kommunalpolitikernas 
styrningsroll inte finns med i Bourdieus definition av ett politiskt fält. Le-
dande kommunalpolitikers rätt att utöva styrningsrollen grundar sig på 
den parlamentariska demokratin vilket betyder att de anses ha fått folkets 
mandat att fatta beslut som rör samtliga kommuninvånare. En domine-
rande uppfattning är att politiker som kollektiv ska styra den kommunala 
förvaltningen.11 Begreppet styrning syftar således oftast på den politiska 
ledningens förmåga att styra tjänstemännen i kommunens förvaltnings-
organisation.12  

Kommunforskaren Leif Jonsson menar att den grundläggande skill-
naden mellan den politiska styrningsrollen och den administrativa för-
valtningsledningens styrning är att det anses viktigt att politiska beslut 
kommer till som ett resultat av meningsutbyten mellan olika åsikter och 
intresseinriktningar.13 Ekonomhistorikern Anita Göranssons skriver att 
politiken styrs av en viss typ av logik eller rationalitet som skiljer sig från 
andra styrsystems logiker eller rationaliteter.14 Förenklat kan den politiska 
logiken sammanfattas i att politiska beslut inte i första hand är tänkta att 
avgöras av logiska skäl, utan de förutsätts vara baserade på den politiska 
övertygelsen.15 Den politiska logiken styr den politiska beslutsprocessen 
utifrån två hänsynstaganden, väljarna och den konkreta frågan.16 

Den administrativa styrningsrollen vilar enligt detta synsätt på en an-
nan logik eller rationalitet. ”Vi har funnit att det finns ett slags över-
gripande möte mellan två institutionaliserade världar och det är mötet 
mellan det vi har kallat för politisk respektive administrativ logik”, skri-
ver Jonsson. 17 Den fältlogik som ligger till grund för den politiska styr-
ningen innebär att konflikter och motstridiga intressen erkänns som en 
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del av den politiska styrningens grundläggande natur. Denna logik skiljer 
sig därför från den logik som styr chefstjänstemännen. Den administrati-
va logiken utgår från det som Jonsson kallar för ett effektivitetsideal.18 
Sett ur ett tjänstemannaperspektiv är konflikter och motstridiga uppfatt-
ningar inte rationella ur effektivitetssynpunkt. Det gör att tjänstemännen 
strävar efter att föra fram rationella argument för att på så sätt hitta den 
mest rationella eller optimala lösningen på ett givet problem.19 Om kon-
flikter och motstridiga uppfattningar i beslutsprocesser utgör normaltill-
ståndet för politikerna i kommunstyrelsen utgör konflikter och motstridi-
ga synsätt en anomali inom administrationen.  

Maktfördelningen mellan politiker och tjänstemän regleras heller inte 
i kommunallagen. Av det följer att maktrelationer mellan politiker och 
tjänstemän i stort sett är baserade på informella kontakter och därmed är 
denna makt som regel också osynlig.20 Ovanstående resonemang pekar på 
att den maktsfär som ledande politiker och tjänstemän ingår i kan säga in-
nehålla en latent ”maktkonflikt”. Den politiska ledningen kan antas ha 
som mål att vilja styra förvaltningen utifrån den politiska logiken, medan 
cheferna i kommunledningen kan antas vilja begränsa den politiska styr-
ningen, genom att försöka omvandla politiska frågor till administrativa 
problem.21 

Maktförhållanden mellan politiker och tjänstemän regleras delvis i 
kommunallagen, delvis genom formella överenskommelser (så kallad de-
legationsordning) samt genom personligt givna mandat.22 Det faktum att 
förhållandet mellan politiken och förvaltningen inte är givet kan tolkas 
som att både politiker och tjänstemän har som mål att upprätthålla makt-
balansen mellan ledande politiker och chefstjänstemän. Det innebär att 
ledande politiker, för att kunna utöva styrningsrollen, behöver skapa ett 
utrymme för styrning. Enligt Petter Wrenne maximeras den politiska 
styrningen om de politiska ledarna åtnjuter stort förtroende hos övriga 
politiker i kommunen.23 Saknar kommunstyrelsens ordförande och kom-
munalråden ett stor mått av politiskt förtroendekapital minimeras istället 
den politiska ledningens möjligheter att styra förvaltningen. Därför att om 
de politiska ledarna har svårt att förankra de politiska besluten hos tjäns-
temännen så undermineras den politiska beslutsorganisationens ställning 
gentemot den politiska organisationen.  

Eftersom styrningsrollen uppenbarligen har med makt att göra är 
Bourdieus begrepp politiskt kapital användbart för denna avhandlings 
syfte eftersom detta begrepp signalerar att det övergripande problemet 
med bristande kvalitativa jämställdhet bör sökas i relationerna mellan olika 
politiska positioner och i relationerna mellan politiken och förvaltningen. 
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Det vill säga, kvinnliga politikers brist på informell makt bör relateras till 
maktrelationer på kommunledningsnivån. Detta mynnar ut i att analysen 
bör riktas in mot informell och personlig makt.  

Maktens olika ansikten 
Maktbegreppet är både omtvistat och mångtydigt.24 En enkel definition 
av begreppet makt är att det är ”något” som gör att aktörer frivilligt väljer 
att anpassa sig till externt givna handlingsregler och frivilligt väljer att 
underkasta sig andra aktörers vilja.25 En skiljelinje kan dras mellan olika 
former av tvingande maktutövning (coercion) och makt som utövas ge-
nom samtycke (manufacture of consent).26 Man kan också på ett analytiskt 
plan skilja mellan formell och informell makt. Det ligger inte inom ramen 
för den här studien att föra den samhällsvetenskapliga maktdiskussionen 
vidare utan jag nöjer mig med att konstatera att det finns olika maktper-
spektiv och att makt kan anta olika former och att det råder delade me-
ningar om vad makt är.27 Nedan kommer jag att diskutera några ingångar 
i maktanalysen.  

Sociologen Steven Lukes har beskrivit tre maktdimensioner (maktens 
tre ansikten). Den ena dimensionen är den formella makt som är knuten 
till beslutsfattande i offentliga sammanhang. Denna form av makt har ofta 
stått i fokus i statsvetenskapliga undersökningar. I studier av beslutsmakt 
undersöks vem som har makt att påverka utfallet i en viss fråga. Makt de-
finieras då som att A (en individ eller grupp) har makt över B (en individ 
eller grupp) om A kan förmå B att gör något som B inte hade tänkt göra, 
eller att A kan hävda sina egna intressen i strid med B:s intressen.28 I detta 
fall ses makt som en relation mellan individer eller grupper. Detta makt-
perspektiv lämpar sig särskilt väl för att studera formella beslutsprocesser 
eftersom det förutsätter någon form av aktiv handling. Det är emellertid 
inte alltid som maktförhållanden manifesteras i formella beslutsproces-
ser.29 Förmågan att styra vilka frågor som blir utredda eller diskuterade i 
den politiska processen är en form av indirekt makt, som med en veder-
tagen term kallas för ”makt över dagordningen”. Det är enligt Wrenne 
viktigt för ledande politiker att kunna planera och styra när olika ärenden 
behandlas i den politiska beslutsprocessen. I citatet nedan sammanfattar 
Wrenne hur kommunstyrelseordförandena ser på vikten av att kunna sty-
ra dagordningen. 

Kontroll över dagordningen och övriga politikers upp-
fattningar och argument anses vara värdefulla faktorer i 
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strävan att maximera sitt inflytande över den förda politi-
ken. En annan är styrelseordförandens ambitioner och 
möjligheter att undvika överraskningar … Att förlora en  
votering i en viktig fråga kan … äventyra ordförandens 
fortsatta karriär, varför denna på olika sätt försäkrar sig 
om att så inte blir fallet.30   

Dagordningsmakt innebär i detta fall att kommunstyrelsens ordförande i 
kraft av sin position har makt att bestämma vad för frågor eller ärenden 
som kommer upp och inte kommer upp på kommunstyrelsens dagord-
ning. Denna makt att förhindra frågor från att nå dagordningen riktar 
uppmärksamheten på att olika individer eller grupper har olika förutsätt-
ningar att utöva makt och att vissa individer eller grupper, som exempel-
vis kvinnor, kan ha olika tillgångar till de beslutande församlingarna. 

Maktens tredje dimension kallade Lukes för makt över tanken. Även 
denna form av makt är viktig eftersom denna maktdimension riktar fokus 
på processer som formar människors verklighetsuppfattning.31 Detta 
maktperspektiv betonar att makt inte alltid behöver genomdrivas i öppen 
konflikt med andra intressen. Lukes sammanfattar detta på följande sätt: 

A may exercise power over B by getting him to do what 
he does not want to do, but he also exercise power over 
him by influencing, shaping or determining his very 
wants.32    

I citatet argumenterar Lukes för att människor kan manipuleras till att 
handla mot sina egna intressen. Med hjälp av detta maktperspektiv riktas 
i denna avhandling uppmärksamheten mot de krafter som formar männi-
skors uppfattningar i olika sakfrågor som exempelvis jämställdhet.33 Ef-
tersom förankringen av politiska beslut sker uppifrån och ner betyder detta 
att kommunstyrelsens ordförande och övriga ledande politiker (och tjäns-
temän) har ett intresse av att framställa verkligheten på ett visst sätt.34 
Den tredje maktdimensionen inkluderar således den dolda makten över 
diskursen. Det diskursiva maktperspektivet ser inte makt som enbart en 
relation mellan individer eller grupper, det betonar också att språket, som 
dessa använder för att kommunicera med varandra, kan sätta gränser för 
deras handlingsmöjligheter. Ett diskursivt maktbegrepp riktar på så sätt 
fokus på språkliga praktiker och föreställningar som strukturerar männi-
skors tänkande.35 
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Institutionell makt  
Historikern Björn Horgby menar att det kan finnas anledning att skilja 
mellan institutionell makt och diskursiv makt. Exempelvis kan man enligt 
Horgby hävda att maktrelationen mellan ledande politiker och tjänstemän 
formerar institutionella ordningar. Dessa institutionella ordningar gör det 
svårare att förändra maktstrukturen ”eftersom man inte bara behöver för-
ändra maktrelationen utan också den institutionella ordningen som är 
kopplad till maktrelationen”.36 Detta kan jämföras med ett diskursivt 
maktperspektiv som betraktar makt som något språkligt, indirekt och 
icke-utövande.37  

Ett institutionellt maktbegrepp riktar fokus mot de institutionella 
maktresurser som innehavare av ledande positioner förfogar över.38 En 
institution kan enligt Bourdieu definieras som en uppsättning relativt va-
raraktiga sociala relationer som skänker (endows) makt och auktoritet åt 
enskilda individer. Ett institutionellt maktperspektiv betonar att institu-
tioner tillhandhåller olika slags maktresurser – ekonomiska, organisato-
riska, och symboliska – och möjligheter att bestraffa eller belöna. Makt 
kan ur det perspektivet definieras som en aktörs möjligheter att mobilise-
ra resurser och de positioner vars innehavare disponerar dessa resurser 
kan kallas för maktpositioner.39 Bourdieu menar att ”makten” att styra det 
politiska fältets inriktning finns hos dem som har störst resurser och högst 
status, det vill säga, i det här sammanhanget har störst mängd politiskt 
kapital. För att kunna säga något om enskilda politikers förmåga att utöva 
styrningsrollen i Bourdieus mening behöver man således undersöka vil-
ken typ av symboliska värden som kan konverteras till det förtroendeka-
pital om ger innehavaren ett högt anseende och personlig auktoritet.40  

Institutionaliserade maktordningar utgör en del av den sociala prakti-
ken och fungerar både som en social och diskursiv struktur som sätter 
gränser för den underordnade partens möjligheter att förändra rådande 
maktstrukturer. I denna avhandling utgår jag från att den politiska styr-
ningen bygger på att både politiker och tjänstemän respekterar den insti-
tutionella ordningen. Det anses viktigt att politiker och tjänstemän inte 
kringgår det hierarkiska systemet, skriver Wrenne.41 

Att ”springa förbi det politiska systemet” betyder inte att 
förbise de politiska organen, utan att inte följa de politiska 
partiernas hierarkiska strukturer.   

Genom att följa institutionaliserade spelregler minskas risken för att styr-
ningen ska uppfattas som odemokratisk. Det ligger därmed i allas intres-
sen att följa dem.  
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Begreppen genus och genusregim 
Som redan nämnts intar begreppet genusregim en central plats i avhand-
lingens teoretiska ram. Medan begreppet ”jämställdhet” både är ett poli-
tiskt ord och ett eget politiskt sakområde har begreppet ”genus” utveck-
lats på det vetenskapliga fältet för att bland annat analysera de makt-
strukturer som diskriminerar kvinnor.42 I den bemärkelsen kan genus ses 
som ett maktbegrepp som kan användas för att beskriva ett sätt att orga-
nisera den sociala världen. Genom genus organiseras både den privata 
och offentliga sfären i relation till det Robert Connell kallat för den repro-
duktiva arenan. Begreppet reproduktiv arena definierar Connell som ”den 
mänskliga reproduktionens kroppsliga strukturer och processer”.43 För-
enklat menar Connell att samhället och den sociala praktiken struktureras 
utifrån att ena halvan av befolkningen kan föda barn och den andra inte. 
Genus är en av flera sociala ordningar som kan samlas under beteckning-
en sociala strukturer, och som individer och grupper interagerar med i sitt 
dagliga liv.44 I denna avhandling definieras genus dels som en typ av soci-
ala relationer som är kopplade till makt, dels som en identitet som är för-
änderlig i tid och rum.45  

Till skillnad från jämställdhetsbegreppet, som är laddat med ett poli-
tiskt innehåll, är genusbegreppet ett analysverktyg som kan användas för 
att synliggöra både de mönster i den sociala ordningen som könsrelatio-
nerna ger upphov till och de sociala praktiker som styrs av denna ord-
nings(relation).46 En vedertagen uppfattning bland genusforskare är att: 
”To understand what gender means is to understand its cultural dimen-
sion. Thus, feminine and masculine gender consists of the values and ide-
als that originate from cultural.”47 Vad forskare menar är att kvinnlighet 
och manlighet vilar på relationer och äger mening endast i relation till 
varandra (som kulturella motsatser). Utgångspunkten är att innebörden 
av att vara kvinna eller man inte en gång för alla är given utan de egen-
skaper som vid en viss tidpunkt i samhället betraktas som kvinnliga eller 
manliga skapas i relation till varandra. I den bemärkelsen kan kön sägas 
vara en social konstruktion som manifesteras i den sociala och kulturella 
praktiken, det vill säga, som symboler och språkbruk, som beteendenor-
mer och institutionella arrangemang (arbetsmarknaden, äktenskap) och 
som vardagligt umgänge. Ett annat sätt att uttrycka denna tanke på är att 
de egenskaper och föreställningar som vi refererar till när vi talar om eller 
tänker på kvinnor och män, hur kvinnor och män är eller bör vara och 
vad kvinnor och män får eller inte får göra, skapas i ett komplicerat sam-
spel mellan vårt sätt att tala, hur samhället är organiserat och kulturella 
traditioner.48 Vi har helt enkelt lärt oss att använda orden ”kvinnligt” och 
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”manligt” både som ett sätt att ordna det sociala livet och som ett sätt att 
orientera oss i en rad olika sammanhang, genom att vi sammankopplar 
dessa ord med ting och egenskaper som inte har något att göra med kön 
som biologisk kategori. På så sätt tydliggör begreppet genus att ojäm-
ställdhet mellan kvinnor och män inte är ett resultat av en biologisk pro-
cess utan beror på sociala omständigheter som har med makt att göra.49 

Inom det genusvetenskapliga fältet har frågan om hur ordet kön eller 
genus ska användas diskuterats. Den teoretiska utvecklingen har lett fram 
till att det idag anses mindre intressant att försöka dra en skarp skiljelinje 
mellan socialt och biologiskt kön.50 En del forskare menar att även före-
ställningarna om det biologiska könet är en social konstruktion och de 
väljer därför att endast använda begrepp kön.51 Min ståndpunkt är att be-
greppet kön, så som det används på det vetenskapliga fältet, är synonymt 
med begreppet genus.52 Ordet kön är emellertid laddat med associationer 
och antaganden som ligger nära vardagsspråket. Därför finns det en pe-
dagogisk poäng med att använda ordet genus när man talar eller skriver 
om relationer mellan kvinnor och män i själva analysen.53 För att låna or-
den från historikern Yvonne Hirdman behövs ordet genus för att kunna 
tala om hur man talat och talar om de biologiska könen. Däremot använ-
der jag ordet kön för att exempelvis beskriva den sociala strukturen i de 
kommunala organen etc.54  

Trots omfattande empirisk forskning, som visar att genusrelationer 
kan variera i olika historiska tidsperioder, yrken eller institutioner, visar 
det sig att sådant som associeras med kvinnor och kvinnlighet generellt 
sett tillmäts lägre status än det som associeras med män och manlighet.55 
Den främsta principen (men inte den enda) genom alla förändringar av 
manligt och kvinnligt, säger Göransson, är att sambandet mellan manlig-
het och överordning alltid tenderar att bevaras.56 Historiskt sett har kam-
pen om nya fördelaktiga positioner i samhället oftast utfallit till männens 
fördel. Däremot om positioner försvagas och mister sin fördelaktiga ställ-
ning ”så sjunker andelen män”, skriver Göransson.57  

En teori som kan förklara systematiken i det övergripande könsmön-
stret är Hirdmans teori om genussystemet (andra forskare använder istället 
begreppet genusordning). Med utgångspunkt från empirisk forskning har 
Hirdman argumenterat för att det finns två principer eller logiker som 
kännetecknar relationer mellan kvinnor och män i det moderna samhället. 
Den ena är en strävan efter att hålla isär könen och som exempel på denna 
logik brukar den könsuppdelade arbetsmarknaden framhållas. Den andra 
principen eller logiken är att män och manlighet ses som normen från vil-
ken kvinnor i mer eller mindre utsträckning avviker.58 Som exempel på 
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den senare principen nämns ofta lönediskrimineringen på arbetsmarkna-
den. Det betyder att alla sociala fält och de specifika fältlogiker som känne-
tecknar dem är påverkade av en social ordning som tenderar att överordna 
män och det manliga över kvinnor och det kvinnliga. Till exempel tänker 
Hirdman att det finns en slags mekanism eller informella kontrakt (ge-
nuskontrakt) mellan könen som reproducerar manlig överordning och 
kvinnlig underordning. Att män tillskrivs högre status och att det som för-
knippas med ”manlighet” kan fungera som ett politiskt kapital, förklaras en-
ligt denna teori av de processer som skapar manligt och kvinnlig genus.  

Den gren inom kvinno- och genusforskningen som utgår från denna 
teori härleder problemet med kvalitativ ojämställdhet till kvinnors gene-
rella underordning i samhället. De menar att systematiska skillnader mel-
lan könen underbyggs av en könsmaktsordning som framför allt visar sig i 
strukturella maktförhållanden mellan könen på aggregerad nivå. Utifrån 
denna teori bör man söka efter förklaringen till varför kvinnliga politiker 
integreras i krympande institutioner i samhällets genusordning. För att en 
förändring av maktbalansen mellan könen ska bli möjlig krävs det enligt 
detta synsätt att konstruktionen av manlighet förändras.  

Orden system och ordning ska dock inte tolkas bokstavligen eller för-
stås som någon slags ”järnhård” genuslag utan dessa begrepp används 
för att understryka att det finns en systematik i det övergripande köns-
mönstret.59 Man kan lätt få ett intryck av att genussystemet eller genusord-
ningen enbart berör kvinnor. Därför är det viktigt att understryka att både 
kvinnor och män interagerar i genusordningen. Även män som inte lever 
upp till bilden av den normala mannen kan marginaliseras i institutioner 
eller organisationer. Det betyder att relationer mellan män som uppfattas 
representera olika manligheter innehåller makt och därför kan analyseras 
som genusrelationer (det samma gäller givetvis relationer mellan kvinnor 
och ”kvinnligheter”).  

Historikern Joan Scott urskiljer fem olika genusdimensioner:  
– Genus som en process som konstituerar sociala relationer och som 

baseras på tillskrivna skillnader mellan könen.  
– Genus som ett normativt begrepp som sätter igång en process av 

symboltolkning. 
– Genus som något som ”finns” i institutioner och organisationer. 
– Genus som formar individuella och kollektiva identiteter.  
– Genus som ett grundläggande sätt att konceptualisera maktrela-

tioner.60 
Som framgår av Scotts uppräkning ovan kan genusrelationer undersökas 
på flera olika analysnivåer så som den symboliska, den normativa, den 
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institutionella och den subjektiva identitetsnivån.61 Denna avhandling 
undersöker framför allt genus och makt på institutionell nivå. Det betyder 
att det först och främst är den genusdimension som ovan benämns ”ett 
grundläggande sätt att konceptualisera maktrelationer” som fokuseras i 
avhandlingen.   

Genusregimer och makt  
Som nämndes inledningsvis bör frågan om kvinnors generella underord-
ning inte förutsättas i det enskilda fallet eftersom män inte alltid och i alla 
sammanhang dominerar över kvinnor (se kapitel 1).62 Som bland annat 
Göransson och Christina Bergqvist har framhållit har teorin om genussy-
stemet visat sig vara svår att använda i konkreta analyser. Ett sätt att bry-
ta ner och ”vässa” analysen är att utgå från begreppet genusregim.  

Genusregimer är vanliga inslag i organisationer eller institutioner, 
skriver Connell. Han menar att genusregimer kan definieras som en lokal 
variant av samhällets övergripande genusordning.63 En genusregim kan 
förstås som en social maktstruktur, men av ett speciellt slag. På lägre ana-
lysnivåer och inom olika institutioner såsom familjen, skolor, arbetsplat-
ser, poliskårer, politiska partier, fackföreningar och idrottsföreningar och 
så vidare kan man enligt Connell urskilja olika genusregimer som mer el-
ler mindre överensstämmer med samhällets övergripande genusordning-
en. Dock finns det exempel som visar att genusrelationerna inom vissa in-
stitutioner eller organisationer kan organiseras på ett sätt som avviker 
från det övergripande genusmönstret. Detta samspel mellan genus och 
andra maktordningar ger i sin tur upphov till sociala mönster som kan 
sägas utgöra organisationens genuspräglade historia. Begreppet genus-
regim är därför väl lämpat för att undersöka formella och informella 
maktrelationer ur ett genusperspektiv. Det beror på att detta begrepp är 
mera öppet för förändringar, än exempelvis begreppet könsmaktsord-
ning.64  

Med begreppet genusregim avses således en maktstruktur som i vid 
bemärkelse kan sägas ha med organiseringen av genusrelationer att göra.65 
Det sätt som kvinnliga och manliga politiker, samt tjänstemän interagerar 
med varandra antas skapa speciella interaktionsmönster. Dessa interak-
tionsmönster antas i sin tur avspegla sig i den sociala strukturen, och indi-
rekt i den sociala praktiken. Med social praktik avses i detta fall det som 
människor uppfattar som ”verkligheten” i alla dess beståndsdelar, hän-
delser och processer.66 Begreppet social praktik hänvisar således till tids-
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typiska dominerande verklighetsuppfattningar i den politiska kulturen 
och som delas av flertalet aktörer på det politiska fältet. Genusregimer 
fungerar enligt pedagogen Cecilia Dovborn och sociologen Mats Trond-
man som aktiva processer som både skapas och upprätthålls av männi-
skors handlingar och personliga upplevelser av hur kvinnor och män är 
eller ska vara.67 Det betyder att det finns en viss inbyggd tröghet i den so-
ciala praktiken som gör att genusregimer kan fungera spårberoende. Med 
detta menar jag att genusrelationer förändras inom ramen för de ”spår” 
som tidigare genusmönster gett upphov till.68 

Två processer kan antas vara viktiga för att förändra en manligt do-
minerad genusregim. Den ena är förändringar som rör den sociala arbets-
delningen. Det vill säga kvinnor och mäns ställning i förhållande till pro-
duktionen och de produktionsrelationer som genusordningen ger upphov 
till.69 I linje med Bourdieus fältbegrepp kan ”produktionsrelationer” i det-
ta sammanhang förstås som det politiska arbete som utförs i kommunens 
olika nämnder och styrelser. Här riktas analysen in mot den kvantitativa 
jämställdhetsutvecklingen och mot arbetsdelningsprinciper som kan antas 
var grundat på könstillhörighet. Denna ansats motiveras av att det är vik-
tigt att skilja ut makt som är relaterad till formella positioner på det poli-
tiska fältet, från den osynliga och diffusa informella makten.70 

Den andra processen rör förändringar som är kopplade till de osynliga 
maktrelationerna mellan kvinnor och män som deltar på det politiska fäl-
tet. Utgångspunkten är att genusregimen i Norrköpings kommun inte är 
könsneutral utan historiskt sett färgad av en ojämställd maktordning. Det 
sätt som kvinnliga och manliga politiker och tjänstemän har interagerat 
med varandra antas skapa specifika interaktionsmönster som avsätter 
spår i form av både tolkningar och handlingar, och som kan leva kvar 
även efter att det yttre förutsättningarna förändrats.71 På vilket sätt genus-
regimen påverkar villkoren för kvinnor och mäns politiska deltagande 
och deras tillgång till verklig makt, är dock en empirisk fråga som måste 
undersökas från fall till fall. 72  

Manlighet och makt  

Det är klart att det har funnits en tradition av att den här 
kommunen ska ledas av starka män, det tror jag att man 
kan se från Manne Jarméus och Karl-Erik Wernersson. 
Den som väl inte riktigt levde upp till det var Kaj Krantz 
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… Med Kjell Norberg blev det ju sedan snarast ett steg 
tillbaka till den här traditionen.73 

I citatet ovan menar Norrköpingspolitikern Göran Färm (s) att Norrkö-
pings kommun har styrts av starka män. Intervjumaterialet i denna av-
handling pekar till och med på att den politiska makten i princip förutsat-
te att en ”stark man” skulle leda kommunens politiska verksamhet. Den 
tidigare forskningen visar också att det inte enbart var Norrköping som 
styrdes på det sättet (kapitel 3).74  

Föreställningen om kommuners starka män kan spåras tillbaka till det 
moderna kommunsystemets uppkomst på 1860-talet.75 För denna avhand-
lings syfte är det den typ av starka män som förknippas med begreppet 
kommunalpamp som kommer att lyftas fram och diskuteras. Det finns his-
toriker som gör gällande att kommunalpampar var ett generellt inslag i 
många kommuner under 1950- och 1960-talen. Att döma av tidigare forsk-
ning och kommunala politikers egna vittnesmål hade dessa starka män en 
hel del gemensamma egenskaper som gjorde att de kunde höja sig över 
både partikollegor och politiska motståndare. Kommunalpampen satt i 
toppen av en brant makthierarki och han beskrivs ofta som karismatisk 
och framgångsrik, en man med pondus som alla litade på och som visste 
och bestämde allt, och som var beredd att ta genvägar för att uppnå resul-
tat.76 Detta gjorde att den kommunala pampen framstod som den som be-
stämde i kommunen.77 Kommunalpolitikern Per Gustafsson från Skara 
vittnar om hur den patriarkala makten fungerade:  

En dag vandrade vi två unga centerpartister upp till vårt 
kommunalråd (han hade varit kommunalråd i nästan tio 
år) och menade att kommunen kanske skulle må bra av 
mer av målstyrning och delegation till nämnder och tjäns-
temän. Kommunalrådet tittade frågande på oss. Sedan 
stramade han upp sig och sa: Menar ni, ”pöjkar”, att jag 
inte kan styra kommunen? Är det det ni menar? Det ska 
jag säga (han tog sin snabbtelefon och ställde den med en 
tung duns framför sig på skrivbordet) om jag trycker på 
knappen här till skolchefen. Då svarar han. Och då gör 
han som jag säger. Om jag trycker på knappen här så sva-
rar gatuchefen. Då gör han också som jag säger. Kan inte 
jag styra i kommunen va ???78 

I citatet pekar Gustavsson på en viktig aspekt av den maktordning som 
förknippas med kommunens starke man och det är att denne även funge-
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rade som kommunens exekutiv. Dessa politiska ledare var med andra ord 
direkt involverad i de politiska beslutens verkställighet. Paradexemplet 
som ofta lyfts fram är Harald Aronsson i Örebro. Tord Strömbergs forsk-
ning visar att Aronsson i egenskap av kommunstyrelsens ordförande på 
1970-talet, på egen hand kunde fatta alla viktiga beslut och att det inte 
fanns någon chefstjänsteman som vågade gå emot hans vilja.79  

Det är heller inte en slump att den politiska makten har varit starkt 
förknippad med män och den manliga livsvärlden. Det beror på att det 
politiska fältet etablerades under en tidsperiod då hela samhället var 
starkt könsuppdelat.80 Detta betyder att politikerrollen länge var förbun-
den med en snävt definierad manlighet. Kort sagt, under större delen av 
1900-talet var den offentliga bilden av den ”normala” kommunalpoliti-
kern en person av manligt kön.81 Först under 1970-talet började politiker-
rollen lösgöras från kopplingen till män och manlighet.82 Därför är det 
rimligt att utgå från att den typ av makt som den här avhandlingen in-
tresserar sig för har varit associerat med män och manlighet – vilket inte 
minst uttrycket kommunens starka man bär vittnesmål om.  

Manlig homosocialitet  
En teoretisk ingång som gör att det är möjligt att problematisera mäns re-
lationer till makt är begreppet manlig homosocialitet.83 Själva ordet ”homo-
socialitet” betyder att endast det ena könet är representerat eller kraftigt 
överrepresenterat i en viss social miljö eller organisation. Begreppet man-
lig homosocialitet syftar även på att män tenderar att föredra varandras 
umgänge och därför väljer andra män, framför kvinnor, till ledande posi-
tioner. För den här avhandlingens syfte är det intressant att notera att ex-
empelvis sociologen Gerd Lindgren menar att manlig homosocialitet ut-
gör ett normsystem som får män att framträda relativt enhetligt inför 
kvinnor. Det betyder att mäns relationer till andra män kan fungera som 
en form av social strategi (även kallat för brödraskap) för att utestänga 
kvinnor eller andra män som inte passar in i den manliga normen från att 
få tillgång till makt och inflytande. Manlig homosocialitet kan därmed bi-
dra till att befästa en maktordning som underordnar kvinnor. Den kan 
också bidra till att sådant som förknippas med kvinnor och kvinnlighet 
nedvärderas.84 Det finns också forskare som hävdar att maktordningar 
som bygger på manlig homosocialitet leder till att både män och kvinnor 
av strategiska skäl orienterar sig mot män. Detta menar dessa forskare 
medför att en del kvinnor nedvärderar andra kvinnor eller sådant som 
uppfattas vara förknippat med kvinnlighet.85 

Det är viktigt att notera att i den mån det existerar en motsvarande 
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kvinnlig homosocialitet förfaller den snarast hämma kvinnor.86 Medan 
manlig homosocialitet får män att framstå som en starkt enad grupp, 
framstår kvinnor som splittrade eftersom de som grupp oftast saknar 
maktresurser. Om kvinnliga politiker söker sig till andra kvinnor kan det-
ta tolkas som att de väljer att avstå från att konkurrera om den politiska 
makten. Denna teoretiska ingång utgår således ifrån att manligt genus 
skapas och upprätthålls genom att män i första hand identifierar sig med 
och orienterar sig mot andra män, vilket antas medföra att män vill ha 
personer som uppfattas som likasinnade som efterträdare.  

Hegemonisk manlighet 
Den gren inom genusvetenskapen som undersöker män och manlighet 
har bidragit till att nyansera tolkningen av manlig homosocialitet. Särskilt 
uppmärksamhet har riktats mot hur normerande manlighetsideal kon-
strueras i tid och rum och forskarna har försökt att utveckla begreppet 
manlighet teoretiskt. En central tankgång är att det inte finns en manlighet 
utan flera olika, men att det som regel existerar ett dominerande manlig-
hetsideal. Det betyder att när människor talar om ”män” i mer allmänna 
ordalag syftar de oftast på den form av manlighetsideal som för tillfället 
dominerar. Att definiera begreppen manlighet eller maskulinitet är dock 
lika svårt som att definiera begreppet kvinnlighet eller femininitet. Con-
nell menar att kunskap om manligheter växer fram ur kunskap om genus-
relationer. Flera försök har gjorts att hitta en tydlig definition av begrep-
pen kvinnlighet och manlighet. En användbar definition är att kvinnlighet 
och manlighet kan analyseras som olika konfigurationer av praktiker, vilka 
struktureras genom genusrelationer. Sett över tid är det vi kallar för man-
ligt eller kvinnligt föränderliga och till sin natur historiska föreställningar 
som skapas och omskapas i processer som påverkar intressebalansen i 
samhället.87 Det innebär att en analys av dominerande manligheters för-
ändring kan säga något om en bredare social maktförändring. 

För att knyta an till den kommunala politiken, menar Strömberg och 
Åberg att det fanns stora likheter mellan de kommunala pamparnas fram-
toning och sättet de styrde sina kommuner på. Däremot diskuterar de inte 
dessa mäns ledarskap som ett uttryck för en viss typ av dominerande 
manlighet. Anläggs ett genusperspektiv är det dock möjligt att koppla 
pampstyrningens framväxt till Connells idé om att kontextuella föränd-
ringar kan skapa ett behov av nya manligheter. Enligt detta synsätt var 
pampen inte en mekanisk effekt av vissa krafter utan istället kan detta sätt 
att styra kommuner tolkas som ett strategiskt svar på det politiska syste-
mets förändring.88 Det finns stöd för denna tolkning i Åberg och Ström-
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bergs forskning, eftersom dessa menar att kommunalpampen löste ett di-
lemma som uppstod i samband med den kommunala expansionen, som 
på allvar startade under 1950- och 1960-talen.89  

Socialdemokratiska rikspolitiker och progressiva samhällsingenjörer 
planerade det svenska folkhemmet men ”byggmästarna” var kommunal-
politikerna, skriver Strömberg.90 Detta skapade ett behov av handlings-
kraftiga kommunalmän som kunde se till att den politiska ledningen blev 
beslutseffektiv. Pampen kunde fatta snabba beslut och hans upphöjda 
ställning gjorde att han kunde överbrygga politiska motsättningar i 
kommunfullmäktige, skriver Strömberg. Åberg hävdar att kommunal-
pampen mer eller mindre var ett måste för att inte de nationella välfärds-
planerna skulle utmynna i tomt frasmakeri.91 Sett ur ett manlighetsper-
spektiv kan de kommunala pamparna sägas representera en ny typ av 
manliga beslutsfattare, som visste och bestämde allt.92 

Det ovan sagda innebär att föreställningar om en särskild manlighet 
skapas i relation till andra manligheter och till den sociala strukturen som 
helhet. Connell särskiljer tre typer av manligheter i det moderna samhäl-
let, vilka inbördes står i ett hierarkiskt förhållande till varandra. Den 
högst rankade manligheten kallar han för hegemonisk manlighet.93 Denna 
utgör, enligt Göransson, kärnan i den dominerande föreställningen om 
manlighet som sprids i samhället. De är den idealbild som framstår som 
normen för hur en man ska uppträda i olika sammanhang. Samma drag 
som vanligen brukar knytas till den hegemoniska manligheten eller man-
liga stereotypen – auktoritet, dominans, handlingsförmåga, självständig-
het, aggressivitet – kopplas till ledarskap och ledarskapsförmåga. Detta 
utgör ofta ett hinder för kvinnor, som aspirerar på höga maktpositioner, 
eftersom dessa drag schablonmässigt inte anses höra ihop med kvinnlig-
het. Individens förhållande till makt har därmed en avgörande betydelse 
för vad som tolkas som kvinnligt eller manligt i samhället.94 Denna typ av 
manlighetsideal benämns härefter auktoritär manlighet. Det är mot bak-
grund av den auktoritära manligheten som den manliga homosociala re-
produktionen kan förstås, och det beror på att brödraskapslogiken inte 
enbart exkluderar kvinnor, utan även utestänger män som inte anses leva 
upp till den manliga normen.95  

Den förhandlande manligheten är den form av manlighetsideal som of-
tast förekommer i det verkliga livet. Innebörden i begreppet förhandlande 
manlighet är, menar Connell, att många män drar nytta av den manliga 
överordningen samtidigt som de lever i vardagliga kompromisser med 
kvinnor under någorlunda jämställda omständigheter. Genom att benäm-
na det dominerande manlighetsidealet för hegemonisk manlighet pekar 
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Connell på att den är svår att utmana öppet.96 Relationen mellan olika 
manligheter bygger på att den dominerande manligheten framstår som 
naturlig medan den förhandlade manligheten löper risken att feminiseras, 
vilket medför lägre social status. Av det följer att män som representerar 
den förhandlande manligheten på ett eller annat sätt måste förhålla sig till 
det dominerande manlighetsidealet. Det dominerande manlighetsidealets 
styrka ligger således i dess förmåga att dölja reella motsättningar mellan 
olika mansideal. Det är denna ömsesidiga acceptans som Connell vill be-
gripliggöra med hjälp av begreppet hegemoni.97   

Det finns även en underordnad manlighet med vilket avses individer 
som betraktas som icke-manliga, exempelvis homosexuella män eller män 
som förknippas med feminina verksamheter. Göransson menar att man 
även kan urskilja manligheter som rangordnas efter andra dimensioner än 
genus. Hon argumenterar exempelvis för att makt- och statushierarkier 
mellan olika manligheter även kan utgå från sociala ordningar som klass 
och etnicitet, vilket enligt henne innebär att män med en annan klassbak-
grund eller annan etnisk tillhörighet än den hegemoniska manligheten 
marginaliseras.98 

Begreppet hegemonisk manlighet har dock kritiserats för att vara 
otydligt. En av kritikerna är sociologen Jeff Hearn och som bland annat 
anfört följande synpunkter: 

First, are vi talking about cultural representations, every-
day practices or institutional structures? Second, how  
exactly do various dominant and dominating ways that 
men are – tough/aggressive/violent; respectable/corpo-
rate; controlling of recourses; controlling of image and so 
on, connect with each other?99 

I citatet pekar Hearn på några av det hegemoniska manlighetsbegreppets 
otydligheter. Denna kritik bottnar i att Connell förefaller använda be-
greppet på tre olika sätt. Ibland tycks det som att hegemonisk manlighet 
syftar på de för tillfället dominerande ideologiska föreställningarna om 
män, ibland verkar han syfta på den vanligast förkommande manligheten 
och ibland tycks begreppet betyda samhällselitens manlighet.100 Hearn 
pekar således på att detta begrepp har en otydlig innebörd och därför inte 
kan säga något om mäns verkliga relationer till makt. I denna avhandling 
kopplas begreppet manlighet ihop med den informella maktstruktur som 
underbygger den politiska styrningen.   

Det dominerande manlighetsidealet kan förstås som en allmänt accep-
terad strategi för att bevara den manliga överordningen, skriver Connell. 
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Men när de sociala villkor som utgör basen för denna manlighets anspråk 
på att vara en förebild förändras kan detta leda till att ett annat manlig-
hetsideal når hegemonisk status.101 Till exempel kan man anta det domi-
nerande manlighetsidealet i dagens kommunalpolitiska kultur ser annor-
lunda ut i jämförelse med 1950- och 1960-talen. Normen för den politiska 
manligheten idag, när alla partier bekänner sig till feminismen i någon 
form, är att framstå som jämställd och genusmedveten. Detta kan jämfö-
ras med normen för den politiska manligheten under 1950-talet som var 
rakt motsatt och ofta öppet kvinnofientlig.102  

I denna avhandling har jag tagit fasta på att det finns ett spännings-
förhållande mellan både kvinnor och män och mellan olika manlighets-
ideal. Den för tillfället dominerande manligheten kan i detta fall både ses 
som en social praktik som avsätter spår i den informella maktstrukturen 
och som en social identitet kopplat till det styrande skiktets manlighet. 
Om enbart män innehar den politiska makten i kommunen, vilket var fal-
let till långt in på 1970-talet, sammanfaller genusregimens maktordning 
och sociala identitet med män och den dominerande manligheten i kom-
munens ledning. I kapitel 4 skisseras en analysmodell som bygger på 
manligheter som idealtyper.  

Sociala auktoritetsformer 
Statsvetaren Gun Hedlund gör en analytisk åtskillnad mellan kvinnlig auk-
toritet och manlig auktoritet som jag finner användbar i kombination med 
begreppet politiskt kapital. Hedlund föreslår att den omtvistade frågan 
om kvinnors integration på det lokala politiska fältet har lett till politisk 
makt eller inte skulle tjäna på en begreppslig distinktion mellan begrep-
pen inflytande respektive auktoritet.103 Detta har jag tagit fasta på i den 
här avhandlingen eftersom denna distinktion kan användas för att opera-
tionalisera maktbegreppet. Poängen med Hedlunds förslag är att tidigare 
forskning visar att kvinnors inflytande över kommunalpolitiken har ökat, 
men att detta inte ska blandas ihop med den makt som är förknippat med 
män. Den form av auktoritet som kvinnliga politiker har kunnat använda 
för att påverka den politiska processen menar Hedlund enbart har grun-
dat sig på formella maktpositioner, medan manliga politikers auktoritet 
legitimeras av personliga egenskaper som erfarenhet, kunskap och ledar-
skapsförmåga. Av detta följer att den kommunala maktstrukturen har 
både en formell och en informell sida, vilket således motsvaras av jäm-
ställdhetspolitikens uppdelning i kvantitativ respektive kvalitativ jäm-
ställdhet.   

Vad Hedlund menar är att kvinnliga politiker i kraft av den formella 
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positionen som förtroendevald ledamot eller ordförande i kommunens 
politiska organ har kunnat utöva inflytande, medan manliga politiker i 
kraft av personlig status och auktoritet har kunnat utöva makt. Begreppet 
auktoritet kan definieras som en social relation vilket innebär att en per-
son har makt över en annan aktör där inflytandet uppfattas som rättmä-
tigt eller legitimt av den senare.104 Med formell auktoritet menas att makt-
utövningen öppet erkänns som legitim medan informell auktoritet avser 
makt som fungerar oberoende av om det uppfattas som legitimt.105  

Formell auktoritet kan definieras som den typ av institutionell makt 
som politiska aktörer kan förfoga över till följd av att han eller hon inne-
har en viss position på fältet. Informell auktoritet kan definieras som den 
typ av personlig makt som kommer sig av hög status och symboliska at-
tribut, förbundna med enskilda politikers personliga egenskaper.106 Det 
finns med andra ord en skillnad mellan att ha auktoritet och att framstå 
som auktoritär.   

Beroende på var i det hierarkiska systemet formella positioner och tit-
lar är placerade kan innehavarna göra anspråk på formell auktoritet, men 
det behöver inte betyda att de personer som innehar dessa positioner 
uppfattas vara en auktoritet. Göransson menar att det symboliska kapital 
som ligger till grund för maktpositioner kan omvandlas till ett genusspeci-
fikt kapital. En genusregim som vilar på manlig homosocialitet är färgad 
av en social struktur som är förknippad med män och manlig identitet. 
Det innebär att ”manlighet” till skillnad från ”kvinnlighet” kan vara för-
knippat med en typ av auktoritet som anses nödvändig för att kunna ut-
öva styrningsrollen. Om detta är fallet kan man förvänta sig att kvinnliga 
politiker kan få svårt att skaffa sig ett tillräckligt högt politiska förtroende-
kapitel (anseende, kompetens med mera) som kan kompensera deras kvinn-
liga könstillhörighet.  

Diskursiv och hegemonisk makt  
Så som framgått ovan används begreppet genusregim i denna avhandling 
för att rikta uppmärksamhet på kvalitativa processer som leder till 
bristande kvalitativ jämställdhet. Som kommer att framgå av empirin 
längre fram finns det en konsensusorienterad praxis i den politiska kultu-
ren i Norrköpings kommun. Denna kultur kan förstås som att både kvin-
nor och män, och ledande politiker och tjänstemän, nästan alltid väljer att 
tona ner frågor som har med makt och maktrelationer att göra. Detta bi-
drar till att eventuella maktkonflikter mellan kvinnor och män döljs. Att 
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makt mellan kvinnor och män inte tycks utövas i öppen konflikt kan tol-
kas som att genusregimer i stor utsträckning förmår hindra att krav på 
ökad jämställdhet inte utmanar den manliga dominansens i kommunled-
ningen. En diskussion kring diskursiv makt kan tillföra viktiga insikter kring 
frågan om varför kvalitativa maktskillnader inte förefaller leda till öppna 
konflikter. Detta eftersom diskursperspektivet har utvecklats för att under-
söka manipulativ och dold makt.  

Diskursbegreppet är ett mångvetenskapligt begrepp vilket medför att 
forskare från olika vetenskapliga discipliner menar olika saker när de ta-
lar om diskurs som analytiskt verktyg.107 En grov skiljelinje kan dras mel-
lan språkvetenskap, som i huvudsak studerar språket i sig, och kultur-
forskningen som (utöver språket) också studerar språket som en form av 
social och kulturell praktik. Oavsett om diskursbegreppet betraktas som 
en teori eller metod eller bådadera är utgångspunkten densamma, nämli-
gen synen på språkets roll i formandet av det vi kallar för verkligheten. 
Utgångspunkten är att vi kommunicerar våra föreställningar om verklig-
heten via språket samtidigt som språket formar våra uppfattningar om 
hur verkligheten är beskaffad.108 Detta innebär bland annat att det skett en 
omprövning av språkets roll i konstruktionen av den sociala världen.109  

Att säga att verkligheten är diskursivt konstruerad innebär här att 
uppmärksamheten riktas mot de språkliga sammanhang som politiker 
och tjänstemän befunnit sig i. Premissen är att språket inte endast funge-
rar som en representation av verkligheten utan också är en del av de soci-
ala processer som skapar och upprätthåller verkligheten. Diskurser inte 
bara speglar rådande maktförhållande utan de bidrar i högsta grad till att 
forma eller omforma maktrelationer, skriver kulturforskarna Marianne 
Winther Jörgensen och Louis Phillips i en pedagogisk utläggning av dis-
kursbegreppet.110 Winther Jörgensen och Phillips definierar begreppet 
diskurs som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, eller ett utsnitt 
av världen.111 Diskurser innehåller ”bestämda och mer eller mindre utta-
lade regler för vad som kan eller inte kan sägas i specifika samman-
hang”.112 Det betyder att språket inte endast är en beskrivning av verklig-
heten utan är en aktiv del i formandet av densamma, det vill säga, vårt 
sätt att tala och skriva frammanar eller konstituerar det vi uppfattar som 
”verkligheten”.113 Språkets roll i dessa processer kan därmed kopplas till 
makt, eftersom diskurser i praktiken inte enbart begränsar vad som kan 
sägas utan också vad som kan tänkas.114 Snarare än att passivt företräda 
en social position försöker olika personer med hjälp av språket påverka 
och övertyga andra om att just deras sätt att se världen, att deras defini-
tion av de viktiga begreppen är legitim och riktig.115 Här finns alltså en di-
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rekt koppling till begreppet politiskt kapital och hegemonisk manlighet.  
Jag har framför allt hämtat inspiration från lingvisten Norman Fair-

cloughs kritiska diskursanalys. Fairclough använder diskursbegreppet på 
två olika sätt: dels som något som utifrån ett bestämt perspektiv skapar 
mening i ett visst sammanhang. I den bemärkelsen kan man tala om en 
bestämd diskurs som kan skiljas från andra diskurser (marknadsdiskurs, 
feministisk diskurs, demokratidiskurs, maktdiskurs etc.). Dels som något 
som ingår i mänsklig interaktion som en form av social praktik. I boken 
”Discourse and Social Change” (1992) skriver Fairclough: ”I am proposing 
to regard language use as a form of social practice, rather than a purely 
individual activity or a reflex of situation variables.”116  

Mitt intryck av Fairclough är att han inte enbart beskriver en arbets-
metod utan även säger något om texttolkning och makt i allmänhet.117 Ex-
empelvis betonar han att det sätt varmed språket används i texter och den 
sociala praktiken inte kan studeras eller analysers som isolerade element, 
åtskilda från varandra. Fairclough menar att de är sammanflätade med 
varandra och med den förbindande och förmedlande länken som han be-
nämner diskursiv praktik. Det jag finner användbart är Faircloughs teori 
om att ojämlika maktförhållanden framför allt upprätthålls med hjälp av 
språkliga praktiker.118 Faircloughs kritiska diskursteori är både en teori 
för att förstå och ett teoretiskt verktyg för att analysera diskursiv makt, 
det vill säga, makt som är manipulativ och icke utövande. För att kopp-
lingen mellan språket och den sociala praktiken ska bli möjlig behövs en 
förmedlande instans.119 I en sammanfattande passage klargör Fairclough 
hur han tänker sig att detta går till: ”These two dimensions [language use 
and social practice ] are mediated by a third which focuses on discourse as 
a specifically discursive practice.”120  

Den diskursiva praktiken förfaller enligt detta synsätt vara ett viktigt 
redskap för att upprätthålla över- och underordningsrelationer. 121 En ak-
tör som behärskar de språkliga reglerna inom en viss diskursiv praktik 
kan anpassa valet av ord och meningar så att dessa bekräftar rådande 
maktförhållanden. Den praktiska kompetens som krävs för att använda 
språket för att utöva makt handlar därför inte enbart om en lingvistisk 
kompetens – att kunna uttrycka sig korrekt etc – utan också om att be-
härska de diskursiva tekniker som gör att avsändarens anspråk på makt 
erkänns som legitim av mottagaren.  

Mot sociala ordningar finns det enligt Fairclough motsvarande dis-
kursiva ordningar och genom att studera diskursiva förändringar kan 
man studera sociala maktförändringar.122 Denna dialektik mellan den so-
ciala praktiken, språket och diskursiva praktiker menar Fairclough ”draws 
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upon conventions which naturalize particular power relations and ide-
ologies, and these conventions themselves, and the ways in which they 
are articulated are at focus of struggle”. Att synliggöra dessa värderingar 
eller konventioner som normaliserar i grunden ojämställda maktrelatio-
ner är ett stor steg på vägen mot att förstå problemet med bristande kvali-
tativ jämställdhet. Till detta krävs det dock en teori om makt som kan för-
klara varför underordnade grupper accepterar sin egen underordning. 
Fairclough hänvisar i det fallet till begreppet hegemoni.123   

Hegemonirelationer  
Begreppet hegemoni har sitt ursprung i Antonio Gramscis analys av klass-
relationerna. Gramsci menade att det finns en hegemonisk ideologi i sam-
hället som anknöt till människors vardagliga erfarenheter och som på 
grund av detta kunde legitimera och bidra till att reproducera ojämlika 
maktförhållanden.124 Kulturforskaren Anders Frenander definierar hege-
moni som: 

… en form av kompromiss mellan motstridiga parter, där 
den part som upprätthåller hegemonin har åstadkommit ett 
samtycke från den underordnade parten, eller parterna.125 

Hegemonibegreppet erbjuder ett sätt att problematisera sådant som män-
niskor tar för givet i sin vardag och som gör att vi kan förstå varför un-
derordnade grupper samtycker till sin egen underordning.126 Detta kan 
även formuleras som att hegemonisk makt bidrar till att en social grupp kan 
hävda och upprätthålla en ledande position i samhället utan att detta le-
der till öppna konflikter.127 Frenander menar att hegemonirelationer kan 
etableras i mera begränsade sammanhang.128 Vi måste vara klara över, 
skriver Frenander ”att hegemoni kan utövas i en diskurs som inte är di-
rekt relaterad till den samhälliga makten som helhet”.129  

Hegemoni är en relation mellan en överordnad och en underordnad 
part och en hegemonisk maktrelation föreligger om det finns ett samband 
mellan kulturell och institutionell makt, samt att den överordnade partens 
framgångsrika hävdande av auktoritet sker utan att ta till direkt tvång. 
Hegemonin kan därmed sägas innehålla en allmänt accepterad strategi 
för att upprätthålla och genomdriva den överordnade partens verklig-
hetsuppfattning. För att återknyta till Faircloughs diskursbegrepp kan he-
gemonin förstås som det medium som normaliserar maktrelationer mel-
lan den starkare och svagare parten.130 Hegemonirelationer förutsätter att 
det finns motstridiga intressen och konflikter men det betyder inte att nya 
grupper kan utmana hegemonin och konstruera en ny hegemoni. Björn 
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Horgby menar att hegemoniska förhållanden inte är statiska utan att det 
rör sig om historisk föränderliga maktrelationer.131  

Hegemonibegreppets roll i den kritiska diskursanalysen förklarar 
Fairclough på följande sätt:  

The concept of hegemony … providing for discourse …  
a way of analysing social practice within which the dis-
course belongs in terms of power relations, in terms of 
whether they reproduce, restrict, or challenge existing  
hegemonies.132  

I citatet tydliggör Fairclough att hegemoni kan förstås som diskursens me-
dium som opererar genom ett dialektiskt samspel mellan den sociala och 
diskursiva praktiken. Det betyder här att jag analyserar genusregimen i 
Norrköpings kommun som en historisk process, vars politiska praktik 
förutsätts vila på en manlig hegemoni som går att förbinda med manlig 
homosocialitet.133  

Sammanfattning av den teoretiska tolkningsramen 
I detta kapitel presenteras och diskuterats avhandlingens teoretiska ut-
gångspunkter och perspektiv. Detta för att klargöra vilka analytiska pre-
misser och teoretiska begrepp som ligger till grund för avhandlingens 
tolkningsram. En av utgångspunkterna är att den kommunala politiken 
kan förstås som ett socialt fält. Denna premiss innebär att det är relationerna 
mellan olika positioner på det politiska fältet som undersöks ur ett genus-
perspektiv. Det har också klargjorts att avhandlingen utgår från en kul-
turvetenskaplig ansats och att det är sociala relationer som undersöks. En-
ligt avhandlingens synsätt förutsätts ledande politiker och tjänstemän 
ingå i en gemensam maktsfär där de inbördes styrkeförhållandena mellan 
politiken och förvaltningen hanteras. Politikens möjligheter att skapa för-
utsättningar att styra förvaltningen bestäms enligt detta synsätt i relation 
till andra politiker och till chefstjänstemännen, samt att detta utrymme 
avgörs av personliga kontakter och informella maktrelationer.  

I kapitlet diskuteras begreppet makt och detta mynnar ut i att begrep-
pet genusregim kan förstås som en variant av det politiska fältets makt-
struktur.134 Med ”genusregim” avses i detta fall både ett sätt att organise-
ra sociala relationer baserat på tillskrivna skillnader mellan könen, och 
som en social identitet. Begreppet beskriver således ett grundläggande 
sätt att organisera och uttrycka makt med utgångspunkt i relationer mel-
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lan olika genus. Det betyder att den politiska styrningsnivån har en ge-
nuspräglad historia. Därmed spelar teorier om makt och manlighet en 
viktig roll som analytiska verktyg eftersom den politiska styrningen histo-
riskt sett kan antas ha formats av relationer mellan män.  

En genusregim, som vilar på en maktordning som understöds av ett 
manligt homosocialt normsystem, anses i denna avhandling främja en 
viss typ av manlighetsideal. Analysen av genusregimen kan därför för-
djupas med hjälp av begreppen manlighet och manlig homosocialitet. Man-
lighetsbegreppet ska emellertid inte ses som sanna beskrivningar eller ka-
tegoriseringar av hur män är eller förväntas vara. Begreppet manlighet 
kommer istället att användas i den empiriska undersökningen som ett sätt 
att kategorisera den informella maktstrukturens förändring. Begreppen 
auktoritär manlighet, förhandlande manlighet, och manliga homosociali-
tet bidrar således i denna avhandling till att förklara varför män kan fort-
sätta att kontrollera den politiska styrningen, även efter det att könsrepre-
sentationen jämnats ut i de politiska församlingarna. För att det ska gå att 
tala om en verklig kvalitativ förändring av kvinnliga politikers makt be-
hövs också distinktionen mellan inflytande som bygger på formella posi-
tioner, och makt som bygger på personlig auktoritet.  

Den analytiska ramen bygger således på premissen att de erfarenheter 
och upplevelser av olika kommunstyrelseordföranden som förmedlas i in-
tervjuer, eller som kommer fram i det skriftliga källmaterialet, kan tolkas 
med hjälp av begreppet manlighet. I kapitel 4 diskuteras denna metod 
men kort kan här nämnas att jag där utvecklar begreppen ”auktoritär 
manlighet” respektive ”förhandlande manlighet” till två idealtyper. Dessa 
kommer längre fram i denna undersökning att användas som analysverk-
tyg för att tolka beskrivningar av den informella maktstrukturen.   

Den kvantitativa könsutjämningen i politiken bör rimligen ha utma-
nat föreställningen om att endast män kan utöva den politiska styrnings-
rollen. Det betyder att kvinnors ökade deltagande i kommunalpolitiken 
även kan förstås som ett slags förhandlingsprocess. Som kommer att 
framgå längre fram i avhandlingen har de kvinnliga politiker, som kritise-
rat manliga maktregimer, inte mött ett öppet motstånd. Däremot finns det 
riktligt med exempel i det empiriska materialet på att kraven på ökad 
jämställdhet har stött på ett indirekt motstånd. För att detta ska kunna 
tolkas analytiskt behövs det en teori som kan bidra till att förklara varför 
detta inte ledde till öppna konflikter mellan kvinnor och män. För detta 
ändamål har jag valt att utgå från begreppen diskursiv makt och manlig he-
gemoni. Dessa begrepp motiveras av att språkliga praktiker inte enbart 
speglar rådande maktförhållande utan också aktivt bidrar till att upprätt-
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hålla hegemoniska maktrelationer. Begreppet manlig hegemoni förstås 
alltså i denna avhandling som en relation som normaliserar ojämställda 
maktrelationer mellan kvinnliga och manliga politiker.  
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Kapitel 3 

Tidigare forskning om kommuner och jämställdhet  

  
Den ledande kommunalpolitikern prioriteter på ett tydligt 
sätt sin styrningsroll och försöker utöva den fullt ut. Huru-
vida denna styrning faktiskt påverkar och får avsedd ver-
kan är av betydelse för synen på förhållandet, dels mellan 
politiker och administratörer, dels inom det politiska fältet 
… Därför bör förankringsprocesserna och styrningsrollen 
studeras ur ett vidare perspektiv …1 

I detta kapitel sätts avhandlingen in i ett forskningssammanhang. Den 
kommunala demokratin har varit föremål för ett antal undersökningar 
och offentliga utredningar men att sammanfatta denna närmast oöver-
skådliga forskning låter sig inte göras inom ramen för denna avhandling. 
Däremot är det relevant att visa att det finns flera forskare som har pekat 
på att kommunforskningen oftast har saknat ett jämställdhets- eller ge-
nusperspektiv.2 Förutom några få undantag har man inte problematiserat 
det faktum att den politiska makten har varit tätt förknippad med manlig 
homosocialitet. Något tillspetsat kan man säga att kommunforskningen 
hittills har studerat maktförhållanden mellan olika grupper av män utan 
att fästa någon vikt vid att dessa maktrelationer kan vara en del av den 
sociala maktordning som bidragit till att underordna kvinnor (och vissa 
kategorier män). Med andra ord, det saknas en kommunal genushistoria 
att knyta avhandlingens resultat till. Den kombination av perspektiv och 
begrepp som används i avhandlingen har således inte förekommit tidiga-
re. Jag har därför valt att endast lyfta fram de kommunstudier som av-
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handlingen i viss utsträckning bygger vidare på eller vars resultat den 
kan relateras till.  

Det historiska perspektivet medför att avhandlingen kan placeras i 
skärningspunkten mellan flera olika ämnestraditioner och forskningsfält, 
som exempelvis professionaliserings- och ledarskapsforskning. Min un-
dersökning har även vissa beröringspunkter med det forskningsfält som 
undersöker arbetsdelningsprocesser ur ett genusperspektiv. På samma 
sätt tangerar denna undersökning problem som dels har intresserat ett an-
tal feministiska forskare inom fältet organisationsforskning, och dels har 
en central plats på det forskningsfält som kallas för kön och politik.  

Forskning om kön och politik 
I den mån den forskningen har intresserat sig för frågor som rör jäm-
ställdhet i politiska sammanhang har den i huvudsak undersökt den stat-
liga nivån. Detta forskningsområde kan kallas för ”kön och politik”. Det 
samlade intrycket av den forskning som behandlat kvinnors integration i 
lokal politik är att det inte finns några entydiga svar på frågan varför 
kvinnliga politiker inte tycks få tillgång till informell makt.3 Det är fram-
för allt två frågor som har stått i fokus inom detta forskningsområde. Den 
ena handlar om vilka faktorer som kan förklara den höga kvinnorepresen-
tationen i Sverige och övriga Norden (Island undantaget). Målet synes 
vara att klarlägga i vilken utsträckning den ökade andelen kvinnliga poli-
tiker har medfört att kvinnors specifika intressen uppmärksammas i den 
politiska processen (se kapitel 1). Den andra frågan är huruvida de skan-
dinaviska välfärsstaterna (som anses vara särskilt kvinnovänliga) har bi-
dragit till att öka kvinnors politiska representation, det vill säga, denna 
forskning undersöker varför den kvantitativa jämställdhetsutvecklingen i 
politiska församlingar ha nått betydligt längre i Skandinavien än i andra 
länder. Oftast används statistiska mått och aggregerad data för att på så 
sätt försökta fastställa vilka förhållanden som haft störst betydelse för att 
andelen kvinnor ska öka i politiska församlingar.  

Historikern Åsa Folkesson har tagit ett samlat grepp om kvinnorepre-
sentationens utveckling i svenska kommuner under 1900-talet. Hennes 
undersökning visar att det verkliga genombrottet beträffande kvinnliga 
politikers kvantitativa representation skedde från och med 1970-talet.4 
Denna undersökning visar också att den ökade kvinnorepresentationen 
till trots fortsatte manliga politiker att dominera i de högsta politiska or-
ganen i slutet av 1990-talet.5 Andra undersökningar och utredningar har 
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också kommit fram till ett liknade resultat. Vad forskningen visar är såle-
des att kvinnor i första hand återfinns i de politiska organ till vilka leda-
möterna väljs genom öppna och genomskinliga processer. Ser man där-
emot till den översta toppen i både politiken och förvaltningen har mans-
dominansen bestått även efter att det skett en kvantitativ könsutjämning i 
kommunfullmäktige och nämndorganisationer.6 

I forskningen har olika tolkningar av orsakerna bakom kvinnorepre-
sentationens ökning på lokal nivå debatterats. En del forskare hävdar att 
den ökade andelen kvinnor ska förstås som en mer eller mindre automa-
tisk process till följd av att samhället förändras. Andra menar att könsut-
jämningen är ett resultat av rationella aktörers agerande och institutionel-
la förändringar.7 

De statsvetenskapliga studierna bygger oftast på någon form av struk-
turella förklaringsmodeller och man undersöker därför institutionella fak-
torer som kan antas ha varit betydelsefulla, så som det proportionella val-
systemets konstruktion, socioekonomiska faktorer (exempelvis att hög 
förvärvsfrekvens och hög utbildningsnivå bland kvinnor tenderar att för-
svaga traditionella värderingar), eller kulturella faktorer som att den poli-
tiska kulturen har varit präglat av ett jämlikhetsideal. En annan forsk-
ningsinriktning inom detta fält stöder sig på en ”eftersläpningsteori” som 
går ut på att kvinnor i egenskap av ny väljargrupp har släpat efter i ut-
vecklingen. Denna förklaringsmodell betonar den strukturella kontextens 
betydelse för var och när kvinnor integreras i det politiska systemet. Ut-
ifrån denna teori kommer kvarvarande könsskillnader i politiken automa-
tiskt att jämnas ut med tiden.  

Andra tolkningar hävdar motsatsen och betonar istället aktörernas be-
tydelse för att öka kvinnors politiska representation. Statsvetaren Jessika 
Wide menar att det finns starka skäl att ifrågasätta om det överhuvudta-
get existerar eller har existerat ett direkt samband mellan den strukturella 
kontexten och kvinnors integration i kommunalpolitiken. Strukturer på-
verkar aktörer men enligt henne finns det ingen ”lag att kvinnorepresen-
tationen är på ett visst sätt på grund av den strukturella kontexten”.8 Hen-
nes slutsats är att förklaringarna till kvinnors ökade politiska deltagande 
bör sökas på individuell och institutionell nivå.9  

En kritik som kan riktas mot de strukturella förklaringsmodellerna är 
att dessa inte tar hänsyn till jämställdhetspolitiken och de medvetna sats-
ningar som gjorts för att öka andelen kvinnor i politiska församlingar. 
Wides tolkningsmodell innebär däremot att kvinnors (och mäns) integra-
tion i det politiska systemet istället betraktas som en process.10 Med detta 
synsätt som utgångspunkt flyttas fokus från relationen mellan kvinnor 
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och män till de sociala processer som skapar olika förutsättningar.11  
Forskarna Marie Oskarsson och Lena Wängnerud hävdar att kvinnors 

politiska integration har krävt medvetna aktörer som dels försökt påverka 
jämställdhetsutvecklingen, dels bevakat densamma.12 Resultaten visar att 
enskilda aktörer sannolikt har kunnat utnyttja det sociala handlingsut-
rymme som ibland kan uppstå i samband med formativa moment.13 Det 
finns också forskare som menar att strukturella hinder som missgynnar 
kvinnors politiska integration kan uppvägas av institutioner eller organi-
sationer som aktivt främjat kvinnors politiska representation.14 En av dem 
är statsvetaren Lenita Freidenvall som i sin forskning har betonat att det 
har funnits både politiska kvinnoförbund och diskursiva processer i de 
politiska partierna som haft som uttalat mål att öka kvinnors politiska re-
presentation.15  

En annan fråga som har intresserat forskare är om politikens innehåll 
förändras när den kvalitativa jämställdheten ökar. Ett antal undersök-
ningar visar att politikers könstillhörighet har betydelse för politikens ut-
formning och att nya frågor har kommit upp på den politiska dagord-
ningen i samband med att kvinnors politiska deltagande har ökat. Man 
pekar bland annat på att kvinnliga politiker har haft stor betydelse för till 
exempel barnomsorgens utbyggnad och stödet till kvinnojourer. De poli-
tiska kvinnoförbunden förefaller ha påverkat diskussionen kring svenska 
atomvapen samt varit pådrivande i fråga om införandet av den så kallade 
pappamånaden i föräldraförsäkringen.16 Denna forskning visar således att 
kvinnliga politiker inte kan förlita sig på att manliga politiker uppmärk-
sammar kvinnliga medborgares intressen. Av detta har forskarna dragit 
slutsatsen att det behövs både män och kvinnor i politiken.  

Kommunaldemokratiforskning utan genusperspektiv  
Den forskning som kan samlas under rubriken ”Kommuner och demokra-
ti” har i första hand sysselsatt statsvetare och sociologer. Både debatten 
och forskningen kring kommuner och lokal demokrati utgår vanligtvis 
från en idealiserad och processinriktad bild av den politiska makten, me-
dan maktordningar som vilar på sociala relationer, informell makt och 
personlig auktoritet hamnar utanför analyserna.17 Sedan den första stora 
kommunstudien genomfördes av kommunaldemokratiska forsknings-
gruppen under 1970-talet har både politiker- och tjänstemannarollerna, 
kommunernas politiska och administrativa organisationer genomgått sto-
ra förändringar.18 En del forskare menar att kommunerna har påverkats 
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av ”modetrender” medan andra hävdar att förändringarna av kommu-
nernas beslutsfunktioner har berott på att det funnits reella styrproblem, 
som kommunerna har försökt lösa med hjälp av organisationsförändring-
ar.19  

Den bild av den kommunala förändringen som växer fram ur forsk-
ningen är att kommunerna har varit framgångsrika när det gäller att ta 
ansvar för välfärden men inte riktigt lika framgångsrika när det gäller 
demokrati och jämställdhet.20 Under de senaste 30 åren har även en 
mängd statliga utredningar, betänkanden och propositioner utrett den 
kommunala politikens tillstånd.21 I dessa undersökningar har fokus fram-
för allt legat på den historiska utvecklingen från små kommuner till stora 
moderna kommuner och hur denna förändring har påverkat kommuner-
na i demokratisk, organisatorisk och ekonomisk bemärkelse.22  

Två stora kommunsammanläggningsreformer har präglat den kom-
munala utvecklingen efter andra världskriget. Den forskning som be-
handlat kommunreformerna visar att antalet förtroendevalda kommunal-
politiker minskade som en följd av sammanläggningarna. I statsveten-
skaplig forskning har man kommit fram till att kommunreformerna miss-
gynnade vissa grupper, däribland kvinnor.23 Historiker Erik Wångmar vi-
sar dock i sin avhandling Från sockenkommun till storkommun: en analys av 
storkommunreformens genomförande 1939–1952 i en nationell och lokal kontext 
(2003) att andelen kvinnliga ledamöter ökade i de sammanslagna kom-
munernas fullmäktigeförsamlingar från fem procent 1946 till åtta procent 
1954. Detta kan jämföras med de kommuner som inte berördes av refor-
men (städerna) där det under motsvarande tidsperiod inte skedde en 
motsvarande ökning av andelen kvinnor i fullmäktige.24  

Den del av kommunforskningen som intresserat sig för kommunernas 
organisatoriska förändring visar att den politiska styrningen fram till och 
me 1970-talet byggde på en strikt hierarkisk och sektorsindelad organisa-
tion.25 I ett internationellt perspektiv var 1970-talets kommunala nämnd-
organisation unik och de svenska sektorsnämnderna var på många sätt 
kärnan i den kommunala politiken. Ett maktproblem, som uppmärksam-
mades i kommunforskningen under 1970-talet, var relationen mellan å 
ena sidan kommunstyrelsen och å andra sidan allianser mellan starka 
nämndpolitiker och förvaltningschefer. I kraft av sina fackkunskaper kun-
de dessa argumentera för verksamhetens behov, och ofta kämpade de för 
att maximera den egna verksamhetens budgetanslag, medan kommunsty-
relsen försökte begränsa kostnadsutvecklingen.26  

Ett annat problem som har beforskats är det kommunala arbetets pro-
fessionalisering. Detta perspektiv på den kommunala förändringen visar 
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att allt fler uppgifter, som ursprungligen sköttes av de förtroendevalda, 
successivt övertagits av tjänstemän.27 I avhandlingen De kommunala admin-
istratörerna: en studie av politiska aktörer och byråkratiproblematik (1989) visar 
Per Owe Norell att det från och med 1950-talet växte fram en specifik yr-
keskår, de kommunala administratörerna, som sinsemellan representera-
de olika professionella positioner på det administrativa fältet. Sammanta-
get kom denna tjänstemannakår att uppfattas som en reell maktfaktor 
som riskerade att påverka den faktiska politiken.28 Norell med flera me-
nar att den kommunala administrationens professionalisering ledde till 
att kommunerna införde ett system med heltidsarvoderade politiker. 
Dock visar flera undersökningar att många politiker upplever att balans-
gången mellan den politiska styrningsrollen och implementering av poli-
tiska beslut är problematisk.29  

En del forskare söker efter förklaringar till varför kommunernas styr-
ning uppfattas som problematisk genom att rikta fokus mot kommun-
sammanläggningarna under 1960- och 1970-talen. Till exempel menar en 
del att de ökade kraven på rationell planering och effektivt beslutsfattan-
de konfronterades med en äldre politisk kultur. Den gamla kulturen 
byggde på konsensus över partigränserna, och på att de förtroendevalda 
aktivt deltog i kommunens verksamheter. Forskningen pekar således på 
att den nya kommunideologi som infördes under 1970-talet hamnade i kon-
flikt med konsensustraditionen. Detta ledde till spänningar mellan demo-
krati som värde och demokrati som styrning. Ett problem som flera fors-
kare menar att kommunerna fortfarande brottas med.30 Andra forskare 
har undersökt kommunerna utifrån det klassiska byråkratiproblemet: 
vem har makten över besluten, politiker eller ämbetsmän?31 På 1970- och 
1980-talet ansåg vissa forskare att det fanns en risk att politikerna höll på 
att reducerats till defensiva granskare av ärenden och att tjänstemännen 
hade den egentliga makten över politikens innehåll.32  

Det finns även forskare som har intresserat sig för den nationella 
kommundiskursen under 1960- och 1970-talen. Denna forskning visar att 
det fanns en kamp mellan olika diskurser. En handlade om den kommu-
nala styrningen. Där gick skiljelinjen mellan en centralistisk och en decent-
ralistisk diskurs.33 Den förstnämnda diskursen företräddes av socialdemo-
kraterna och den senare av de borgerliga partierna. I efterhand är det up-
penbart att debatterna kring den kommunala styrningen präglades av en 
allmän osäkerhet om vad som egentligen menades med begrepp som lokal 
demokrati, folkstyre och medborgardeltagande.34 För att lösa en del av pro-
blemen med spänningarna mellan demokrati och styrning inleddes mot 
slutet av 1970-talet en period av decentraliseringssträvanden.35 Statsveta-
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ren Stig Montin har sammanfattat den statsvetenskapliga forskningens 
syn på denna period i den kommunala utvecklingen med följande ord: 
”för lite demokrati och för svag politisk styrning”.36  

I början av 1990-talet skiftade kommunforskningen fokus. Det berod-
de framför allt på att den kommunala sektorn hamnade i en allvarlig eko-
nomisk kris. Det uppstod en politisk efterfrågan av både orsaksförklar-
ingar till krisen och ett behov av förslag som kunde lösa den. Många fors-
kare menade att problemen berodde på bristande effektivitet. För att lösa 
krisen prövade flera kommuner marknads(efter)liknande lösningar och 
organisationsmodeller. Montin sammanfattar forskningens syn på denna 
period med orden ”för lite effektivitet och för mycket politisk detaljstyr-
ning”.37 Den statsvetenskapliga forskningen har tolkat behovet av att för-
ändra den kommunala styrningen som en effekt av den så kallade New 
Public Managementfilosofin, vilket var en filosofi om styrning och ledning 
av offentlig verksamhet som började spridas under 1980-talet. Enlig flera 
statsvetare kom den att få stor betydelse för synen på politik och politi-
kerrollen.38 Montin menar att New Public Management bland annat kän-
netecknades av ”en generell nedtoning av kommunal planering och socia-
la reformer; att fokus försköts från politisk styrning till ”ledarskap” och 
att ansvaret för prioriteringsbeslut försköts från den politiska nivån till 
tjänstemannanivån; samtidigt ersattes den traditionella regelstyrningen 
av olika former av utvärderingar i efterhand. Framför allt kännetecknades 
denna trend av en strävan att skilja mellan beställning av kommunal verk-
samhet och produktionen av densamma.39  

Forskningen visar att målstyrningsfilosofin ansågs befria politikerna 
från onödig detaljstyrning. Motiven till varför man ville minska politiker-
nas inflytande var att beställar- och utförarmodellen eller andra mark-
nadsliknade lösningar förväntades leda till ökad effektivitet. Som en kon-
sekvens av detta förändrades även synen på politikerrollen. Dock har 
man inte i någon större utsträckning undersökt vad de nya styrfilosofier-
na eller styrmodellerna som infördes fick för konsekvenser för jämställd-
hetsutvecklingen.40 En tolkning av den kommunala förändringen under 
1990-talet, som forskare lyft fram, är att det var en manligt färgad närings-
livsideologi som bidrog till att omvandla synen på vad en kommun är och 
vad den ska göra. Istället för den traditionella kommunideologi som be-
tonade kommunens ansvar för social trygghet började en annan ideologi 
som såg den kommunala verksamheten som teknisk-ekonomisk rationell 
produktion av service att dominera i kommunalpolitiken.41 
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Forskning om den politiska styrningsrollen  
Undersökningar som har behandlat den politiska styrningsrollens föränd-
ring visar att man bör skilja mellan rollen som företrädare, och rollen som 
beslutsfattare.42 I en stor undersökning på 1970-talet diskuterades även 
rollerna som förtroendeman, partiombud och väljardelegat.43 Den vikti-
gaste skiljelinjen mellan olika politikerroller är den mellan hel- eller del-
tidsarvoderade uppdrag respektive förtroendeuppdrag som utövas på fri-
tiden.44 Den ur makthänseende ”tyngsta” styrningsrollen innehas av kom-
munstyrelsens ordförande.45  

Formellt leder kommunstyrelsens ordförande den mest 
inflytelserika styrelsen i kommunen. Utöver ordförande-
uppdraget i styrelsen har denne mycket begränsad dele-
gation att fatta beslut på egen hand och är inom kommu-
nens högsta beslutande organ, fullmäktige, en ledamot 
bland andra.46 

Denna position har funnits lika länge som det har funnits kommuner och i 
många kommuner är den politiska styrningen mer eller mindre synonym 
med kommunstyrelsens ordförande.47 

I en licentiatuppsats skriver statsvetaren Petter Wrenne att det är ge-
nom att ha inflytande över andra politikers åsikter som kommunstyrel-
sens ordförande kan utöva makt. Ett svagt stöd hos andra politiker, det 
vill säga lite symboliskt förtroendekapital, begränsar enligt Wrenne sty-
relseordförandens maktutrymme. Omvänt ger ett starkt stöd, det vill säga 
mycket symboliskt förtroendekapital, ett omfattande mandat att handla 
på egen hand.  

Som tidigare nämnts pekar Wrenne på att begreppet styrning i detta 
fall framför allt avser politikens förmåga att påverka förvaltningen.48  

Det är uppenbart att det är med företrädare för kommu-
nens administrativa enheter de i styrelseordförandens 
ögon intressanta, handlingsorienterade kontakterna tas.49  

Det är således kontakterna med förvaltningen som politikerna kan åstad-
komma resultat. Ambitionen att styra förvaltningen kan dock resultera i 
att kommunstyrelsens ordförande fattar beslut i frågor som hon eller han 
inte har mandat till. För att inte äventyra sin ställning krävs det att sådana 
beslut förankras i efterhand i kommunstyrelsen. Detta förfarande förut-
sätter att övriga politiker har stort förtroende för ordföranden.50   

Nedan följer en lista över några av de slutsatser som Wrenne kom 
fram till i sin studie av kommunstyrelseordförandena: 
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– I kommunen är kommunstyrelsens ordförande alltid den ledande 
politikern och den främsta företrädaren för den lokala demokratiska 
organisationen. 

– I partiorganisationen förväntas kommunstyrelsens ordförande ha en 
aktiv och drivande roll, samt förväntas samordna partiets politik 
mot ett gemensamt övergripande mål. 

– I egenskap av kommunens högsta politiker förväntas ordföranden 
vara väl insatt i de flesta viktiga frågor som behandlas i kommun-
fullmäktige.   

– Posten som styrelsens ordföranden innebär att denna person är yt-
terst ansvarig för att det politiska systemet fungerar på ett sådant 
sätt att den politiska viljan omsätts i praktisk handling. 

– I ordförandens styrningsroll ingår uppgiften att samordna alla verk-
samhetsområden för att undvika intressekonflikter mellan olika po-
litiska organ och kommunledningen.  

– Att kommunstyrelsens ordförande kan fatta individuella beslut som 
inte har sanktionerats genom majoritetsbeslut. 

– Att kommunstyrelsen ordförande i stort sett alltid leder eller förvän-
tas leda möten som arrangeras mellan politiker. 

Denna sammanställning visar att denna position befinner sig i skärnings-
punkten mellan den politiska beslutsorganisationen (kommunfullmäkti-
ge, kommunstyrelsen), partiorganisationens medlemmar och administra-
tionen.  

Som nämns i föregående kapitel har posten som kommunstyrelsens 
ordförande varit associerad med begreppet kommunalpamp och med den 
auktoritära ledarstil som förknippades med dessa manliga ledares sätt att 
styra ”sina” kommuner.51 Senare forskning tyder dock på att det skett vis-
sa förändringar i synen på hur kommuner ska ledas och styras. Exempel-
vis visar Jan Fredrikssons och socialpsykologen Torbjörn Nilssons forsk-
ning att den auktoritära ledarstilen idag anses vara förlegad.52 Ann-Sofie 
Lennqvist Lindén menar att den diskurs som idag formar synen på politi-
kerrollen är kopplad till föreställningar om att politiker ska ägna sig åt po-
litik, men inte lägga sig i förvaltningens arbete. Enligt henne är det när-
mast tabu för politiker att diskutera vad tjänstemännen ska och inte ska 
göra, medan tjänstemännen ofta har åsikter om vad politiker bör ägna sig 
åt.53  

Utifrån Lennqvist Lindéns undersökning förefaller idén om en tydlig 
gränsdragning mellan politikerrollen och tjänstemannarollen ha förstärkts 
över tid.54 Det finns dock fortfarande kommuner där politiker ibland läg-
ger sig i förvaltningens arbete och omvänt att tjänstemän fattar ”politiska” 
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beslut eller fattar beslut som får politiska konsekvenser.55 Slutsatsen är att 
politikerrollens förändring snarast har lett till att gränsytan mellan ledan-
de politiker och höga chefstjänstemän blivit mer otydlig.56  

Detta har fått allt flera forskare att på allvar ifrågasätta om det verkli-
gen är praktiskt möjligt att hålla isär politiker- och tjänstemannarollen.57 
Det finns de som menar att relationerna mellan ledande politiker och 
chefstjänstemän är så pass komplexa och motsägelsefulla att detta är 
omöjligt. Dessa forskare menar istället att det är omöjligt att upprätthålla 
en tydlig gränslinje mellan politisk och administrativ styrning. 58  

Diskurser som utgår från att politiker inte har rätt att lägga sig i för-
valtningens arbete är ett exempel på diskursiv makt, eftersom föreställ-
ningar om att politiker inte får eller helst inte ska lägga sig i förvaltning-
ens arbete fungerar disciplinerande. Det beror på att diskursen sätter 
gränser för vad politiker kan säga offentligt om den kommunala verk-
samhetens innehåll.59 

Politikerrollen ur ett genusperspektiv 
I en studie av kvinnliga politiker i Örebro kommun fann Gun Hedlund att 
den ”manliga politiska kulturen” bland annat innebar att den traditionella 
mansrollen och styrningsrollen sammanföll.60 Den kvinnliga politikerrol-
len skilde sig från den manliga rollen på så sätt att de kvinnliga politiker-
na ansågs ha ett mera omsorgsinriktat förhållningssätt till det politiska ar-
betet och de politiska frågorna.61 Enligt Hedlund bestämde de manliga 
politikerna var, när och hur kvinnors erfarenheter och kompetens skulle 
tillåtas komma fram.62  

I en senare undersökning av Örebro kommun visar Hedlund att den 
manliga dominansen i den politiska toppen hade brutits, vilket kan tolkas 
som att kvinnliga politikers inflytande hade ökat.63 Trots den relativt sett 
jämställda ordning som kännetecknade Örebro kommun i slutet av 1990-
talet fann Hedlund att de kvinnliga politikerna i praktiken saknade verk-
lig makt och därför hade svårt att få gehör för ”kvinnofrågorna”. Ett nytt 
inslag i Örebro kommun i slutet av 1990-talet var att kommunchefen var 
en kvinna. Denna person beskrivs av Hedlunds informanter som en per-
son med stor auktoritet. De kvinnliga politikerna var dock kluvna till den 
kvinnliga kommundirektörens framtoning eftersom hennes starka ställ-
ning uppfattades strida mot tjänstemannarollen. I en annan undersökning 
av Katrineholms kommun i slutet av 1990-talet kom Hedlund fram till att 
den politiska styrningen dominerades av två starka kvinnliga kommunal-
råd. Hedlund menar att deras starka ställning kan förklaras av att den 
”gamla” auktoritära kulturen inte hade förändrats. Man var van sedan 
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många år tillbaka i tiden vid att kommunen skulle ledas av starka politi-
ker och om dessa var kvinnor eller män tycks enlig Hedlund i detta fall ha 
spelat mindre roll.  

Forskningen visar att kvinnliga politiker generellt har varit mer enga-
gerade i välfärdsfrågor än ekonomiska och tekniska frågor. Begreppet ho-
risontell genusarbetsdelning har använts för att beskriva en empirisk verk-
lighet där kvinnliga kommunalpolitiker framför allt innehar politiska 
uppdrag inom områden som ansvarar för hälso- och sjukvårdsfrågor, so-
ciala frågor och kulturella frågor. Manliga kommunalpolitiker har enligt 
denna forskning först och främst varit representerade i kommittéer eller 
nämnder som har handlagt tekniska frågor, byggnadsfrågor och ekono-
miska ärenden. Det finns också forskare som menar att det samtidigt exi-
sterar en vertikal genusarbetsdelning som återspeglar sig i att andelen 
kvinnor minskar ju högre upp man kommer i makthierarkin.64   

Flera forskare tolkar dessa genusmönster som ett uttryck för att kvin-
nor och män representerar olika ”könskulturer”, vilka bygger på skilda 
värdesystem och förhållningssätt till de politiska frågorna. Den kvinnliga 
kulturen anses ha sin bas i den reproduktiva sfären medan den manliga kul-
turen har sin bas i produktionen.65 Detta antagande medför att dessa fors-
kare har som mål att synliggöra den ”kvinnliga kulturen” och att under-
söka vilka prioriteringar som den manliga politiska kulturen tränger un-
dan från den politiska dagordningen.66  

Forskning om jämställdhet på kommunal nivå  
Som nämnts ovan visar forskningen att kvinnors politiska deltagande på 
lokal nivå framför allt ökade under 1970- och 1980-talet. Parallellt med 
denna process institutionaliserades ”jämställdhet” mellan könen som ett 
eget politiskt sakområde i staten. Det innebär att jämsides med den ökade 
kvinnorepresentationen etablerades en nationell ”jämställdhetsdiskurs”.  

Denna diskurs har genomgått olika faser. Statsvetaren Ingrid Pincus 
beskriver jämställdhetsdiskursens förändring som en rörelse från ”kvin-
nofrågor” till ”könsmaktsordning”.67 Trots att statens officiella syn på 
jämställdhetsproblemen idag bygger på feministiska utgångspunkter me-
nar Pincus att det har funnits och fortfarande finns ett motstånd mot att i 
mer specifika termer tala om manlig makt och manliga förmåner.68 Det 
betyder att vad som sägs i den politiska retoriken inte alltid överens-
stämmer med den verklighet som många kvinnliga politiker har mött i sin 
politiska vardag.69 Inte minst blev detta ”glapp” mellan diskurs och verk-
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lighet synliggjort i debatten om ”gubbväldet” i Norrköping i slutet av 
1990-talet.70  

I studien av svenska kommunalpolitikers inställning till jämställdhets-
frågorna fann statsvetaren Anette Gustavsson att många lokala politiker 
anser att kön inte har någon avgörande betydelse när det gäller att före-
träda medborgarnas intressen i politiken.71 Detta samtidigt som många 
kvinnliga kommunalpolitiker upplevde att könstillhörighet spelade en 
viktig roll i den politiska vardagen.72 Detta berodde troligen på att de 
uppfattade att styrningsrollen hade en starkare koppling till män och 
manlighet än företrädarrollen.73 Även Thorbjörn Nilsson pekar i sin av-
handling Den lokalpolitiska karriären: en socialpsykologisk studie av tjugo 
kommunalråd (2001) på att kvinnliga politiker säger sig möta ett motsägel-
sefullt förhållningssätt.74 Nilsson menar att detta delvis bottnar i att kvin-
nors väg in i politiken och vägen fram till ledande politiska positioner 
delvis skapar motstridiga bilder. I den ena bilden framträder den hand-
lingskraftiga, starka och självständiga kvinnan som trotsar traditionella 
könsrollsföreställningar. I den andra bilden framträder en kvinna som av 
ren tillfällighet eller genom andra personers försorg hamnat i politiken.75 
Att profilera sig som ”kvinnosakskvinna” är knappast en merit vad gäller 
styrningsrollen, skriver Nilsson. För att överhuvudtaget lyckas göra en 
politisk karriär bör kvinnliga politiker inte framstå som aktiva förkämpar 
för ökad jämställdhet.76 Det medför att kvinnor som når de högsta posi-
tionerna inte prioriterar jämställdhetsarbetet, och det gäller även i de fall 
då det var jämställdhetsfrågorna som väckte deras politiska intresse. Nils-
sons förklaring är att det sker en likriktning som innebär att jämställdhets-
frågorna och feministiska utgångspunkter tonas ned. Nilssons forskning 
har därför flera beröringspunkter med denna avhandling, eftersom han 
menar att processer som neutraliserar jämställdhetsanspråk är en del av 
vidmakthållandet av den manliga dominansen. 

Den forskning, som har undersökt processer som neutraliserar jäm-
ställdhetsanspråk, visar att problemet oftast kan härledas till de män som 
innehar ledande maktpositioner.77 Pincus har undersökt vad som hände 
(eller inte hände) när ett nationellt jämställdhetsprojekt skulle implemen-
teras på lokal nivå och hur män, både inom politiken och inom förvalt-
ningen, agerade. Hennes forskning visar att det fanns två kategorier av 
män: de som aktivt arbetade för att förverkliga jämställdhetspolitiken 
(change-seekers) och män som på olika sätt försökte förhindra ett förverk-
ligande av jämställdhetspolitiken (status-quo keepers). Detta tyder på att 
det finns män på ledande maktpositioner som inte kan eller vill se de 
normer, värderingar etc. som förhindrar en kvalitativ jämställdhetsför-
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ändring. Pincus talar om barriärer och obstruerande aktiviteter som an-
vändes för att förhindra och försvåra ett aktivt jämställdhetsarbete.78  

Dessa barriärer typologiserades som inaktivitet, brist på intresse för frå-
gan bland män i höga positioner i både politik och administration, under-
grävande av legitimitet, sanktioner respektive förhindrande av att frågor får ge-
nomslag. Som exempel på obstruerande aktiviteter lyfte Pincus fram ”ko-
optering” som innebär att ansvaret för jämställdhetsfrågorna flyttas till 
personer eller enheter som saknar intresse för frågan. Ett annat exempel 
som lyftes fram som en obstruerande aktivitet var brist på resurser, vilket 
innebär att jämställdhetsarbetet vare sig tilldelas ekonomiska eller perso-
nella resurser. Lennqvist Lindén summerar forskningens syn på förhål-
landet mellan män och jämställdhet på följande sätt:  

Av den tidigare forskningen kan vi alltså sluta oss till att 
män generellt sett är mer negativt inställda till jämställd-
het än kvinnor. En förklaring som lyfts fram är att män 
själva inte upplever några problem med ojämställdheten 
eftersom de gynnas av rådande förhållanden. En annan 
förklaring är att detta kan bero på att män helt enkelt är 
könsblinda – de ser helt enkelt inte problemet.79  

I citatet nämns två förklaringar till varför vissa män i ledande ställning 
motarbetar jämställdhetsarbetet. En tredje förklaring skulle kunna vara att 
det handlar om en makt och legitimitetsproblematik, det vill säga, att de 
aktörer som velat ändra på de informella maktstrukturerna har haft svårt 
att få genomslag för grundteserna som den svenska jämställdhetspoliti-
ken vilar på, nämligen den strukturella könsmaktsordningen.  

Sammanfattande diskussion  
Med några få undantag har den tidigare kommunforskningen inte pro-
blematiserat det faktum att politisk makt har varit tätt förknippad med 
män och manlighet.80 Något tillspetsat kan man säga att forskningen i 
själva verket har studerat maktförhållanden mellan olika grupper av män, 
utan att fästa någon vikt vid att dessa homosociala grupperingar kan vara 
en del av de sociala praktiker som bidragit till att utestänga kvinnor från 
att inneha verklig politiskt makt. Som Wrenne påpekade i citatet som in-
ledde detta kapitel ”bör förankringsprocesserna och styrningsrollen stu-
deras ur ett vidare perspektiv”.81 Att utelämna genusrelationerna, menar 
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jag, gör att bilden av den kommunala politikens maktvillkor blir ofull-
ständig. 

Den forskning som bedömts ha störst relevans för denna avhandling 
är den som undersökt kvinnors politiska deltagande med fokus på sociala 
relationer och informell makt, samt forskning som handlat om könsrepre-
sentationens förändring. Den sistnämnda forskningen används framför 
allt för att jämföra Norrköpings kommuns nämndorganisation med den 
kvantitativa jämställdhetsutvecklingen i andra kommuner. Den forskning 
om kön och politik som lyfts fram i detta kapitel, kan sammanfattas med 
att kvinnor har välkomnats in i politiken så länge de har nöjt sig med att 
delta på männens villkor, men mött motstånd när de som grupp har krävt 
inflytande över politiken. Det vill säga, kvinnor har välkomnats in i poli-
tiken så länge de inte driver frågor som kan uppfattas som könsfrågor. 
Slutsatsen som kan dras av tidigare forskning är att kvinnor visserligen 
har integrerats som ”politiker” i det politiska systemet men att männen 
ändå har kunnat fortsätta inneha nyckelpositionerna. Det tyder på att 
problemet med bristande kvalitativ jämställdhet hänger samman med att 
manliga politiker har lyckats behålla tolkningsföreträdet när viktiga be-
slut ska fattas. Det torde betyda att det har funnits en stark koppling mel-
lan den politiska styrningsrollen och egenskaper som förknippas med 
män och manlighet.  

Som framgår i kapitlet har forskning om politisk styrning på lokal 
nivå i huvudsak intresserat sig för maktrelationer mellan kommunstyrel-
sens ordförande och (1) partiets medlemmar, (2) politikerna i kommun-
styrelsen och (3) de ledande tjänstemän inom administrationen. Förhål-
landet mellan avhandlingens undersökningsområde och den tidigare 
kommunforskningen som presenteras ovan kan sammanfattas med hjälp 
av följande figur (figur 2).   

Figur 2 visar att det går att dela in den lokala politikens maktstruktur i 
tre områden, partiorganisationen, kommunalpolitiken och förvaltningen, vilka 
därmed kan sägas utgöra tre olika maktbaser. Dessa maktbaser bidrar i 
sin tur till att forma den informella maktstruktur som ligger till grund för 
den politiska styrningen i kommunen. Utifrån denna avhandlings teore-
tiska ram kan dessa maktbaser även sägas representera tre olika genusre-
gimer. Som framgår av forskningsläget tycks inte den kraftiga ökningen 
av andelen kvinnliga kommunalpolitiker i sig själv förändra maktbalan-
sen mellan kvinnor och män. Det tyder på att en fjärde maktbas, kopplad 
till genus, sannolikt har bidragit till att forma den interna hierarkin.82 I fi-
guren åskådliggörs också att kommunstyrelsens ordförande intar en cen-
tral ställning i den informella maktstrukturen. Den streckade linjen i fi-
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gur 2 markerar på så sätt att avhandlingen primärt analyserar relationer 
mellan fyra olika maktbaser. Dessa kan sägas utgöra den underliggande 
maktstruktur som underbygger kommunstyrelseordförandens maktposi-
tion. 

Figur 2. Avhandlingens huvudsakliga undersökningsområde  

 
 
Den forskning som visar att den politiska styrningen tenderar att sam-
manfalla med posten som kommunstyrelsens ordförande, kan tolkas som 
att personer som innehar denna position kan förstås som en slags kultur-
bärare. Såtillvida att personer som innehar detta uppdrag både formar de 
informella maktrelationerna, och samtidigt förväntas ha en stor mängd in-
formell makt för att kunna styra kommunen. I kapitel 4 kommer avhand-
lingens metodologiska utgångspunkter att presenteras och diskuteras. I 
anslutning till detta presenteras en analysmodell som utgår från att pos-
ten som styrelseordförande kan användas för att analysera den informella 
maktstrukturen ur ett genusperspektiv.    
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Kapitel 4 

Metod och källmaterial 

 
I detta kapitel ska de metoder och det källmaterial som används för att 
besvara avhandlingens frågeställningar presenteras och diskuteras. När 
en redogörelse av ett tillvägagångssätt ska beskrivas kan detta lätt ge in-
tryck av en linjär utvecklingsprocess. Nu förhåller det sig sällan på det vi-
set utan den hermeneutiska forskningsprocess, som karaktäriserar en kva-
litativ forskningsmetodik som denna studie sällar sig till, kan snarast be-
skrivas som upprepade cirkelrörelser mellan empiri och teori. Det betyder 
att analyser och resultat har kommit till i en växelvis samverkan mellan 
tolkningsramen, de teoretiska utgångspunkterna, andra genomförda un-
dersökningar och den reflekterande bearbetningen av det empiriska käll-
materialet. Pedagogen Per-Johan Ödman skriver att de frågor som forska-
ren inledningsvis formulerar ofta är felaktiga och oprecisa. I takt med att 
forskningsproblemet utvecklas behöver oftast frågorna omformuleras fle-
ra gånger.1 I denna avhandling har den empiriska framställningen en de-
skriptiv och induktiv karaktär samtidigt som tolkningsramen används 
deduktiv. Sett ur metodologisk synvinkel medför denna arbetsgång att 
avhandlingens allmängiltighet framför allt ligger i kopplingen mellan em-
piri och teori. Med andra teoretiska ingångar och frågeställningar hade 
andra tolkningar varit möjliga.2  

Avhandlingen har en ideografisk och hermeneutisk karaktär och be-
handlar primärt sociala maktrelationer i ett specifikt fall. Detta är med andra 
ord inte en undersökning av det politiska systemets funktionssätt med 
anspråk på hög generaliserbarhet. Avhandlingen tar snarare vid där tradi-
tionella studier av lokal politik oftast slutar, nämligen vid frågan varför 
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det politiska maktsystemet ser ut som de gör. Även om ett individuellt 
”case” ur vetenskaplig synvinkel inte kan ligga till grund för allmängilti-
ga slutsatser, kan de genusförhållanden som beskrivs i avhandlingen san-
nolikt överföras på andra kommuners historiska utveckling.3 Den politis-
ka kulturen är, som Stig Montin med flera påpekat, ofta präglad av forma-
lism, hierarki och konflikt, vilket anses vara kopplat till traditionellt man-
liga drag.4  

Den empiriska undersökningen består huvudsakligen av tre delar 
som utgår från de tre övergripande frågeställningar som presenterades i 
avhandlingens inledningskapitel. Det mest effektiva sättet har bedömts 
vara att syftet och frågeställningarna operationaliseras med hjälp av både 
muntliga och skriftliga källor. Intervjuerna ges dock störst utrymme i den 
empiriska framställningen. Detta motiveras av att problemet med bris-
tande kvalitativ jämställdhet framför allt berör styrningsrollen och den in-
formella maktstrukturen. Även om det går att peka på brister i informan-
ternas berättelser är det trots allt bara informanterna själva som kan redo-
göra för sina egna upplevelser av interna maktförhållanden.  

I syfte att dekonstruera och analysera delar av det skriftliga källmate-
rialets maktinnehåll används i begränsad omfattning diskursanalys som 
ett komplement till intervjuerna. Otvetydigt hör diskursanalysen hemma i 
den vetenskapsinriktning som kallas för social konstruktivism, och som 
betonar att människor skapar sociala strukturer, snarare än att det är 
strukturerna som skapar människorna. Som analytiskt verktyg eller me-
tod tar den sociala konstruktivismen och därmed också diskursanalysen 
avstånd från det positiviska vetenskapsidealets föreställningar om objek-
tivitet.  

I avhandlingen använder jag mig av historievetenskaplig forsknings-
metodik, vilken bland annat kännetecknas av en icke experimentell men 
empiriskt grundad forskning, som framför allt bygger på andra männi-
skors iakttagelser och vittnesmål. Verkligheten är en svårgripbart och 
mångskiftande företeelse som i princip är omöjlig att fånga i dess hela 
komplexitet. Historievetenskaplig forskning handlar således om att med 
hjälp av olika typer av källor konstruera bilder av den historiska verklig-
heten som är så verklighetstrogen som möjligt. Ett konstruktivistiskt per-
spektiv innebär att jag som forskare konstruerar en bild av verkligheten 
snarare än rekonstruerar den. Den bild som byggs upp i den empiriska 
undersökningen är inte detsamma som ”verkligheten”, utan ska bedömas 
mot bakgrund av den förförståelse och vetenskapsteoretiska metodologi 
som väglett källurvalet. Detta medför att jag följer de regler beträffande 
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redovisning av olika källor som är vedertagen på detta vetenskapsfält, 
samt att jag har ett kritiskt förhållningssätt till källmaterialets innehåll.  

Muntliga källor 

Intervjuer 
Merparten av avhandlingens empiri har inhämtats genom intervjuer. Jag 
ansluter mig i huvudsak till psykologen Steinar Kvales intervjumetodik 
och dennes syn på kvalitativa forskningsintervjuer.5 Enligt Kvale är syftet 
med kvalitativa intervjuer att samla in beskrivningar av människors livs-
värld och deras relationer till densamma. Intervjuarens roll i den kvalita-
tiva intervjun är att notera och tolka meningsinnehållet i det som sägs och 
hur det sägs. Intervjuer är enlig denna definition en metod för att söka 
kvalitativ kunskap. Avhandlingens intervjumetodik är också inspirerad av 
den gren inom historisk forskning som benämns oral history och etnolo-
gins levnadshistoriska berättelser. Det som utmärker dessas teoretiska och 
metodologiska utgångspunkter är det tillbakablickande perspektivet. 
Framför allt den levnadshistoriska metoden strävar efter att skapa en dia-
log mellan det förflutna och nuet. Detta stämmer överens med denna un-
dersöknings ansats, men även om det insamlade intervjumaterialet rym-
mer retrospektiva inslag bör detta snarare karaktäriseras som erfaren-
hetsberättelser, än oral history eller levnadshistoriska berättelser.6 

Bearbetning av intervjumaterialet 
Huvuddelen av intervjumaterialet består av intervjuer med politiker och 
tjänstemän. Dessutom ingår intervjuer med fyra manliga och två kvinnli-
ga politiker som historiker vid Linköpings universitet samlat in i tidigare 
forskningsprojekt.7 Att genomföra intervjuer tar mycket tid i anspråk och 
detta har begränsat antalet informanter. Sammanlagt har 51 intervjuer 
med 46 personer genomförts åren 2005–2007 och (förutom anteckningar 
förda under intervjuerna) resulterat i cirka 70 timmars bandinspelning. 
Intervjuerna har kodats, vilket betyder att det endast är vissa delar av allt 
som sägs på banden som skrivits ut ordagrant. Till varje intervju finns det 
en skriven text med tidsnoteringar som gör att det snabbt går att hitta i in-
spelningen. Det finns både för- och nackdelar med denna teknik. Ett van-
ligt argument för att skriva ut intervjuer i sin helhet är att det blir lättare 
att skaffa sig ett helhetsintryck av intervjusituationen. Ett annat argument 
är att själva arbetet med att skriva ut intervjuerna är en del av tolknings-
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processen. Nackdelen är att detta är en mycket tidskrävande metod och 
att allt som sägs under en intervju inte är relevant i förhållande till studi-
ens syfte. I det här fallet har vissa intervjuavsnitt successivt skrivits ut ef-
terhand som tolkningsprocessen fortskridit.  

Beträffande intervjuer utförda av andra forskare finns fyra stycken in-
spelade på band och två i form av intervjuutskrifter.  

I intervjumaterialet ingår 14 kvinnliga och 11 manliga politiker, samt 
nio kvinnliga och nio manliga tjänstemän. Informanterna är medvetet ut-
valda med tanke på deras tidigare eller nuvarande positioner i den poli-
tiska och administrativa hierarkin. Bland politikerna ingår representanter 
från socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet, centern och vänster-
partiet.  

Dessutom har två gruppsamtal med politiker arrangerats. I det ena 
fallet deltog de tidigare kommunalråden Henry Eriksson och Rune Ro-
senqvist, samt den tidigare nämndordföranden Stig Breström. Vid det 
andra gruppsamtalet deltog de tidigare kommunalråden Ulla Petterson 
Carvalho och Majlis Alm, de tidigare nämndordförandena Irene Lindén 
och Maj-Inger Klingvall samt den tidigare tjänstemannen/politikern Lena 
Häll Eriksson. I samtalet med de manliga politikerna deltog förutom un-
dertecknad även Björn Horgby och Mats Brusman. I samtalet med de 
kvinnliga politikerna deltog tillsamman med undertecknad även Björn 
Horgby och Tora Friberg. Dessa samtal resulterade i fyra timmars bandin-
spelning samt anteckningar. Inför dessa samtal kontaktades historikern 
Tom Olsson vid Södertörns högskola med vilken jag diskuterade meto-
dens användbarhet.    

Några personer har fungerat som så kallade nyckelinformanter. Den 
ena är socialdemokraten Majlis Alm och den andra är den tidigare social-
direktören Björn Eklund. Dessa båda personer har framför allt fungerat 
som ”dörröppnare” men har utöver att förmedla kontakter bistått med in-
formation om relationer mellan olika personer. Förutom dessa två perso-
ner har Lotta Andersson (v), Ulla Petterson Carvalho (s) och tjänstemän-
nen Monica Hjern och Monica Rosander vid ett flertal tillfälle ställt sina 
kunskaper om Norrköpings kommun till förfogande.  

Det tillvägagångssätt som bäst beskriver den intervjumetod som till-
lämpats i avhandlingen är samtalsintervju med samtalsliknande inslag. Jag 
har utgått från en frågemall som haft ett tydligt syfte. Dock har informan-
ternas berättelser tillåtits ta stort utrymme. Som sociologen Pål Repstad 
framhållit, ligger det i den kvalitativa intervjumetodens flexibilitet, att in-
tervjufrågorna ofta kan komma att justeras under tiden ett forskningspro-
jekt pågår.8 I detta fall har jag försökt efterlikna en samtalsliknade situa-
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tion för att därigenom skapa en dialog mellan mig som intervjuare och in-
formanterna. Det gör att intervjumaterialet närmast kan betraktas som 
explorativt. Trots denna öppenhet är det tydligt att mina frågor till viss 
del styrt vilka erfarenheter eller beskrivningar som informanterna anser 
är relevanta att lyfta fram i intervjun.  

Det går inte att komma undan det faktum att informanterna och fors-
karen har olika mål med intervjun. Informanterna vill berätta om sitt liv 
som politiker eller tjänsteman medan jag som forskare har ett annat mål. 
Etnologen Jan Fredriksson menar att berättelser som förmedlas i intervjun 
genomgår en narrativ process, det vill säga, komplexa händelser, beskriv-
ningar av beteenden och personliga upplevelser förenklas, dramatiseras 
och konkretiseras. Vad människor väljer att berätta när de blir intervjuade 
anpassas med andra ord efter vad de tror att forskaren är ute efter att få 
svar på. Enlig Fredriksson medför detta att berättelserna inte ska tolkas 
som autentiska avspeglingar av verkligheten utan som redigerade tolk-
ningar av tidigare upplevelser.9 Det föreligger också en risk att nutida 
förhållanden påverkar den retrospektiva berättelsen så till vida att infor-
manten kan vara intresserade av att göra inlägg i dagens politiska diskus-
sioner; samt att deras syn på dåtidens förhållanden formats av den all-
männa syn på politiker, politisk styrning och relationen mellan kvinnor 
och män som råder i samhället idag.10 Detta bekräftas också i avhandling-
ens intervjumaterial. Tillbakablickande beskrivningar av händelser eller 
erfarenheter kan förstås som bearbetade rekonstruktioner av det förflutna. 
Det beror på att informanterna har haft tid att reflektera över det som 
egentligen har hänt i deras liv och varför saker blev som de blev. Min be-
dömning är ändå att intervjumetoden är den bästa metoden för att skapa 
ett empiriskt material som möjliggör en analys av genusregimens föränd-
ring.   

Skriftliga källor 

Officiella dokument 
Det skriftliga källmaterialet som ingår i denna avhandling har tillkommit 
efter flera års ingående inventering av olika typer av skriftliga källor som 
finns arkiverade i Norrköpings stadsarkiv och andra arkivbildare. Jag har 
samlat in förteckningar över kommunala förtroendeuppdrag, utredning-
ar, beslutsprotokoll, skrivelser, målbeskrivningar, motioner, minnesan-
teckningar, tidningsartiklar, informationsmaterial, cirkulär, tidigare kom-



Kapitel 4 

 84

munstyrelseordförandens arkiverade handlingar med mera; samt inven-
terat den tidigare chefstjänstemannen Jan Lindgrens kvarlämnade kon-
torshandlingar. De formella dokument som getts störst utrymme i under-
sökningen är jämställdhetskommitténs handlingar 1978–1985, kommun-
styrelsens diarieförda handlingar, kommunstyrelsens protokoll och kom-
munfullmäktiges handlingar.  

En annan källa som använts i den empiriska undersökningen är kom-
munens informationstidningar och då framför allt Vårt Norrköping. Kom-
munen har sedan år 1958 delat ut en informationstidning till kommunin-
vånarna, och gör så än idag. Vår Norrköping var till en början kommunsty-
relsens informationsorgan och mellan åren 1971 och 1986 bestod redak-
tionen av kommunstyrelsens ordförande, ett oppositionsråd, kanslichefen 
samt ytterligare en tjänsteman. Vårt Norrköping delas ut till alla hushåll 
två gånger per år. Som en följd av kommunens ansträngda ekonomi om-
vandlades Vårt Norrköping år 1987 till ett informationsblad. Tidningen 
återuppstod dock under 1990-talet men med en annan funktion än tidiga-
re. Istället för kommunstyrelsen tog det kommunala marknadsföringsbo-
laget över ansvaret för utgivningen och tidningen blev en del av kommu-
nens marknadsföring. Det innebär att den politiska informationen har to-
nats ner till förmån för evenemangskalendrar och artiklar som syftar till 
att skapa positiva bilder av Norrköpings kommun. 

Varje nummer av Vårt Norrköping (1958–1986) inleddes med en text 
som kommunstyrelsens ordförande skrev. Därefter följde som regel flera 
artiklar som handlade om politikernas förmåga att hantera den kommu-
nala ekonomin, vilka samhällsbyggnadsprojekt som stod på programmet 
samt vilka politiska förändringar som hade skett i kommunen efter det 
senaste kommunalvalet. Tidningen innehöll även information om den 
kommunala organisationens strukturella uppbyggnad. Samtliga nummer 
av Vårt Norrköping (och Strömvirveln) har gåtts igenom men fokus har 
framför allt legat på kommunstyrelseordförandenas egna texter. 

I början av 1980-talet instiftades även personaltidningen Strömvirveln. 
Denna källa har framför allt använts för att inhämta uppgifter om bland 
annat olika organisationsförändringar eller policybeslut rörande kommu-
nens personalpolitik etc. Dessutom har jag använt mig av debattinlägg i 
lokalpressen, kommunala facktidskrifter och politikers minnesberättelser 
som källor för att fånga in centrala drag i samtida politisk kultur.11 

Kvantitativ bearbetning 
En del av det skriftliga källmaterialet har kvantifierats. Metodiskt har den 
kvantitativa datainsamlingen lagts upp på följande sätt: Med hjälp av 
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kommunens förteckning över innehavare av kommunala uppdrag valdes 
de områden ut som ingår i analysen, därefter noterades antalet kvinnliga 
och manliga politiker i respektive enhet. Målet var att samla in ett empi-
riskt material som kunde användas för att jämföra den formella könsre-
presentationens förändring i hårda respektive mjuka politikområden. Det 
bedömdes vara tillräckligt att observera de politiska organens könssam-
mansättning under respektive mandatperiods näst sista verksamhetsår.12 
Detta tillvägagångssätt medför emellertid viss osäkerhet eftersom det inte 
kan förutsättas att de valda undersökningsåren är representativa för hela 
mandatperioden. Nämndernas eller styrelsernas ledamöter kan till exem-
pel hoppa av, avlida, blir sjuka eller flytta från kommunen vilket gör att 
nya personer tillkommer under mandatperioden. Det kan också uppstå 
vakanta platser som inte tillsätts. En tendens i källmaterialet är att om-
sättningen av ledamöter ökar över tid, men stickprovskontroller visar att 
när det gäller könsfördelningen handlar det endast om marginella föränd-
ringar sett över en hel mandatperiod. Som regel ersätts en avhoppad 
kvinnlig politiker med en annan kvinnlig politiker och vice versa. Jag har 
således noterat antalet kvinnor och män (både ordinarie ledamöter och 
suppleanter) i de valda enheternas styrelse samt i presidiet (ordförande, 
vice ordförande och andra vice ordförande). Datainsamlingen systemati-
serades sedan med hjälp av en enkel databas i dataprogrammet Excel. På 
så sätt kan könsrepresentationen jämföras över tid.    

Diskurs och idealtyper som metod  

Tolkning av det empiriska materialet 
Att en diskursiv ansats delvis används i analysen medför vissa metodolo-
giska konsekvenser. När det gäller diskursanalys finns ingen given start-
punkt. Varje forskare som använder en diskursmetod måste själv ha en 
idé om vilken eller vilka diskurser som ska undersökas och utifrån detta 
utveckla analysverktygen. Det finns heller inte några skrivna regler eller 
kriterier som föreskriver på vilka grunder relevanta diskurser bör väljas 
ut vilket gör att denna metod kan te sig diffus och oprecis. Norman Fairc-
lough menar att försättningen för att kunna analysera diskurser är att 
forskaren känner sitt ”arkiv”. Det är först efter ingående kännedom om 
det empiriska materialet som det enligt Fairclough går att välja ut det ma-
terial som ska ingå i diskursanalysen.  
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På det diskursanalytiska fältet intar Fairclough något av en särställ-
ning. Det beror sannolikt på att hans teorier och metoder för kritisk dis-
kusanalys uppfattas som ett mera pragmatiskt utformat analysverktyg. 
Betecknande för detta verktyg är den syntes som Fairclough skapat mel-
lan språkanvändning och samhälleliga maktrelationer. Han skriver att det 
uttalade syftet med denna diskursmodell är att avkläda texter som gör 
anspråk på att via språket förmedla verkligheten så som den är, samt de-
ras ideologiska och sociala maktpremisser.13   

Diskursanalys innebär i Faircloughs tappning en metod för att analy-
sera ”connections between language use an unequal relations of power”.14  

… to help increase consciousness of how language con-
tributes to the domination of some people by others …15 

Fairclough föreslår därför som nämndes i kapitel 2 en tredimensionell 
analysmodell bestående av texten och dess innehåll, den diskursiva prak-
tiken och den sociala praktiken.16 Det som skiljer Faircloughs metod från 
andra diskursperspektiv är att det han kallar för ”language us” och som 
han menar handlar om mer än enbart de ord som ingår i texten. Enligt 
Fairclough kan det sätt som språket används på förstås som en form av 
den sociala praktiken. ”Discourse is a mode of action … as well as a mode 
of representation”, skriver Fairclough. Detta resonemang mynnar ut i att 
det finns: 

… a dialectical relationship between discourse and social 
structure. The social structure is both a condition for, and 
an effect of discourse. Discourse is shaped and constrained 
by social relations … at a societal level by the relations 
specific to particular institutions by systems of classifica-
tions, by various norms and conventions of both discursive 
or non discursive nature.17 

För det första konstituerar den diskursiva praktiken sociala identiteter 
(identity function), för det andra bidrar texter till att konstruera social re-
lationer (relational function) och för det tredje bidrar diskurser att forma 
den sociala praktikens kunskaps- och betydelsesystem (ideational func-
tion). Dessa tre dimensioner överensstämmer med tre funktioner som 
finns i språkanvändningen och i mellanmänsklig kommunikation.  

The identity function relates to the ways in which social 
identities are set up in discourse, the relational function to 
how social relationship between discourse participants 
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are enacted and negotiated, the ideational function to 
ways in which texts signify the world and its processes, 
entities and relations.18 

Denna diskursmetod utgår således ifrån att den sociala strukturen åter-
speglar sig i den språkliga praktiken samtidigt som det råder ett dualis-
tiskt och växelvis förhållande mellan språkanvändningen och den sociala 
praktiken. Genom att undersöka växelverkan mellan språk och hur män-
niskor uppfattar verkligheten, menar Fairclough, att det går att synliggöra 
både hegemoniska maktförhållanden och sociala maktförändringar.19 Det-
ta har jag tagit fasta på i avhandlingen. Min förståelse av Faircloughs 
diskursmetod är att den kan användas för att analysera diskursiva prakti-
ker i syfte att tolka på vilket sätt manlig makt påverkat olika texter som 
kommunledningen producerat. Jag menar att man analytiskt kan skilja 
mellan olika diskursiva praktiker genom att identifiera texternas funktion. 
Till exempel kan man skilja mellan texter som produceras i syfte att in-
formera från andra texter som kommer till som ett led i organisationsför-
ändringar, från texter som används för att beskriva politiska mål och rikt-
linjer. Det vill säga, kommunala texter har således inte tillkommit i ett hi-
storiskt vakuum utan producerats utifrån bestämda syftet och i bestämda 
sociala sammanhang, samt riktar sig till bestämda målgrupper. 

Diskursiva praktiker definieras i denna avhandling som olika språkli-
ga tekniker för att etablera, förändra eller upprätthålla verklighetsbilder i 
olika typer av textmaterial. Diskursiva praktiker kan därmed analyseras 
som en form av strukturell makt, som har sin sociala förankring i en be-
stämd grupp vilken vill påverka attityder eller överföra sina värderingar till 
andra grupper, eller befästa sin världsbild som verkligheten. En utgångs-
punkt i bearbetningen av de skriftliga källorna är också att dessa måste 
värderas i relation till kontexten. Detta för att man ska kunna bedöma om 
texterna avspeglar rådande maktförhållanden. Den diskursiva ansatsen 
syftar framför allt till att analysera hegemonisk och diskursiv makt. Dess-
utom erbjuder denna analysmetod möjligheter att komplettera de muntli-
ga källorna med textanalys.  

Auktoritär manlighet och förhandlande manlighet som idealtyper 
I föregående kapitel visar jag att posten som kommunstyrelsens ordför-
ande har en central ställning i den informella maktstrukturen (figur 2). De 
personer som innehar denna position kan därför betraktas som kulturbär-
are. I det följande ska jag först närmare utveckla denna tanke för att i näs-
ta steg presentera idealtyperna auktoritär och förhandlande manlighetsideal 
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(se kapitel 2). Min tolkning av den politiska styrningsrollen är att den 
framför allt baseras på informell makt, som skapas i relation till olika 
maktbaser (figur 2). Därmed kan kommunstyrelsens ordförandes makt 
sägas bygga på en informell maktmodell som kan vara olika organiserad. 
De interaktionsmönster och handlingar som informanterna förknippar 
med personer som innehaft denna position, används i avhandlingen som 
en ingång för att beskriva den informella maktstrukturen ur ett genusper-
spektiv.  

Det kan naturligtvis ifrågasättas om denna metod kan ge en trovärdig 
bild av genusregimens förändring. Att systematisera ett intervjumaterial 
innebär att söka efter likheter i informanternas berättelser, vilket förutsät-
ter en viss grad av komparation. Om liknande beskrivningar, erfarenheter 
och upplevelser av ordförandens maktrelationer återkommer tolkas detta 
i avhandlingen som att ett visst mönster framträder. Intervjumaterialet 
begagnas på så sätt till att konstruera en så koherent bild som möjligt av 
hur samtida politiker och tjänstemän upplevt relationerna mellan perso-
ner som innehaft posten som kommunstyrelsens ordförande och övriga 
politiker och tjänstemän.  

Genom att jag utgår ifrån att kommunstyrelseordförandena kan ana-
lyseras som bärare av olika maktmodeller uppstår frågan om hur den in-
formella maktstrukturen ska kategoriseras. Det är här manlighetsbegrep-
pet kommer in analysen. Genom att knyta analysmodellen till Robert 
Connell, som menar att spänningar mellan olika manligheter i princip all-
tid är för handen då det handlar om offentlig makt, används begreppen 
auktoritär respektive förhandlade manlighet för att beskriva och analyse-
ra tyngdpunktsförskjutningar i informanternas berättelser. I detta fall an-
vänds dessa båda begrepp som idealtyper, vilka är kopplade till två olika 
maktmodeller. På detta sätt kan den informella maktstrukturens föränd-
ring undersökas samtidigt som analysmodellen även fångar in genus-
dimensionerna.20  

En idealtyp kan i detta sammanhang förstås som ett tankemässigt verk-
tyg eller en abstrakt tankemodell, som kan användas för att beskriva och för-
stå empiriska fenomen. Idealtypen kan således definieras som en teoretisk 
konstruktion som fungerar som en jämförelsepunkt när man analyserar 
empiriska företeelser.21 Det empiriska materialet avgör sedan om ideal-
typerna är användbara som analysinstrument. Detta angreppssätt innebär 
att manlighetsbegreppen tillämpas idealtypiskt på berättelser som beskri-
ver hur personer, som innehaft posten som styrelseordförande, utövade 
styrningsrollen. Märk väl att det inte är enskilda mäns manlighet, utan 
beskrivningar av den politiska ledningens sociala framtoning som ideal-
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typerna syftar på. Det betyder att även kvinnliga kommunstyrelseordfö-
randen teoretiskt sett kan vara bärare av en informell maktordning som 
stämmer in på någon av idealtyperna.  

Således används de båda begreppen auktoritär manlighet respektive 
förhandlande manlighet i denna avhandling som en analysmodell för att 
undersöka hur informell makt organiseras och förändras över tid i Norr-
köpings kommun.  

De abstrakta idealtyperna används således som analytiska redskap för 
att kategorisera den maktmodell som den politiska styrningen vilat på vid 
olika historiska tidpunkter. Den ena modellen kallar jag för patriarkal och 
den andra för egalitär. Sambandet mellan de bägge idealtyperna och de 
båda maktmodellerna presenteras nedan. 

En patriarkal maktmodell som vilar på det auktoritära manlighetside-
alet som idealtyp har i denna avhandling följande kännetecken: 

– Kommunstyrelsens ordförande beskrivs som auktoritär eller makt-
fullkomlig. 

– Den ledande styrningsrollens framtoning tyder på att den formas av 
ett handlingsideal som bygger på en tydlig makthierarki där alla 
framstår som underordnade den högsta politikern, vilken framträ-
der som den som bestämmer. 

– De interna maktrelationerna beskrivs som instrumentella, hierarkis-
ka, prestations- och konfliktorienterade.  

– Andra kännetecken är att informella maktrelationer formas av man-
lig homosocialitet.  

– Den beslutsfattande auktoritetsstrukturen beskrivs som antagonis-
tisk där politiska motståndare definieras som fienden.  

Den egalitära maktmodellen som vilar på det förhandlande manlighets-
idealet som idealtyp, kan sägas utgöra den patriarkala maktmodellens 
motbild:  

– Kommunstyrelsens ordförande beskrivs som icke-auktoritär och  
socialt orienterad.  

– Den ledande styrningsrollens framtoning tyder på att den formas av 
ett handlingsideal som bygger på delad makt, samarbete, kompro-
misser och ge-och-ta-relationer. 

– Den politiska ledningen kännetecknas av tillmötesgående och an-
passning till sociala eller kulturella olikheter.  

– De informella maktrelationerna beskrivs som inkluderande och  
bestående av ett brett urval människor.  

– Den beslutsfattande auktoritetsstrukturen beskrivs som omsorgs- 
och samarbetsorienterad, där politiska motståndare inte är fienden.  
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Reflexioner 
Inom humaniora eller samhällsvetenskap är intervjuer idag en allmänt er-
känd forskningsmetod. Jag instämmer dock med psykologen Hanne Haa-
vind när hon skriver att det inte är ”särskilt övertygande att läsa på nytt 
och på nytt om intervjun som dialog eller om tolkning som hermeneutiskt 
process”.22 Några metodkritiska anmärkningar som kan riktas mot det in-
tervjumaterial som används i avhandlingen är att det kan finnas en ten-
dens att vilja tillrättalägga den egna biografiska historien. Till exempel 
kan det finnas behov hos en del personer att i efterhand rationalisera ett 
personligt nederlag genom att hänvisa till omständigheter utanför den 
personliga kontrollen. Ett tecken på detta är när personer säger att de re-
dan från början visste eller kände på sig att något skulle sluta illa. Det 
finns också sådana inslag i några av intervjuerna. En annan kritik är att ett 
händelseförlopp som ledde fram till ett personligt nederlag tenderar att 
framställas som konspiratoriskt. Ett tecken på detta är uttalanden av ty-
pen ”om jag inte hade haft alla emot mig så hade jag klarat det” eller lik-
nande uttryck. Min poäng är att traumatiska händelser kan leda till att 
minnen och erfarenheter ordnas till en berättelse som går ut på att åter-
upprätta ett förlorat anseende. Personer som har stöttat politiker eller 
tjänstemän, som på ett eller annat sätt har råkat illa ut eller som förorsakat 
någon form av politisk skandal, kan också känna sig besvikna eller lura-
de, vilket utlöser ett behov av att korrigera den egna tolkningen av händel-
sen. Detta bör man som forskare bemöta med stor respekt. I denna av-
handling är inte syftet med intervjuerna att skilja ut sanna uppgifter från 
falska utan den metodiska ansatsen riktar istället fokus mot likheter och 
skillnader i informanternas berättelser. Även om det finns konspiratoriska 
tendenser i en del berättelser finns det en poäng i att synliggöra även des-
sa erfarenheter.  

I det empiriska materialet dominerar socialdemokratiska politiker. 
Det beror på det socialdemokratiska partiets starka ställning i Norrkö-
ping. Under många år hade partiet egen majoritet i kommunfullmäktige 
och har präglat den politiska kulturen i Norrköping. Det påverkar valet 
av informanter men det bör understrykas att jag även har intervjuat bor-
gerliga politiker.     

Citat och anonymitet 
När det gäller ”beläggstekniken” i den löpande texten har jag gjort på föl-
jande sätt. I texten hänvisar jag till det samlade intervjumaterialet utom 
när det gäller direkta citat eller citering av intervjuer som jag själv inte har 
samlat in. Det är vanligt att i politisk forskning låta informanter framträda 
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med namn. Detta motiveras av att politiker är offentliga personer och där-
med vana vid att bli granskade. I denna avhandling bedöms det som sägs 
i intervjuerna som mer eller mindre känsligt, beroende på att informan-
terna berättar om sina personliga erfarenheter och upplevelser. Det är inte 
rollen som politiker eller tjänsteman, utan i stor utsträckning personliga 
känslor och subjektiva beskrivningar av andra människors personligheter 
eller karaktärsdrag som står i intervjuns fokus. Därför har jag valt att ano-
nymisera informanterna, utom i de fall då referenserna hämtats från Lin-
köpingshistorikernas intervjuer. Det senare motiveras av att dessa infor-
manter tidigare framträtt med namn i andra historiska verk.  

Nedan följer ett exempel på vad som sägs i intervjuerna och som visar 
vad som avses med personliga känslor: 

Jag vet vid ett tillfälle då var det i och för sig en kvinna, en 
moderat, som sa till Sara Helgee när hon var ordförande i 
gymnasienämnden, och stod och redogjorde för nått be-
slut som skulle fattas i gymnasienämnden i fullmäktiges 
talarstol. Så går då denna kvinna upp, det var föresten 
Christina Brusén och säger ”men lilla gumman”. Det är så 
jävla kränkande!23  

I detta citat beskriver en kvinnlig politiker en känsla som bygger på en 
personlig upplevelse, inte en abstrakt roll. Som också framgår av citatet 
namnges andra personer varav den ena personens handling även värde-
ras. Jag återkommer längre fram till de etiska aspekterna men kort kan 
nämnas att denna typ av beskrivningar ofta förekommer i intervjuerna.  

Informanternas anonymitet har således vägt tungt. För att försvåra 
identifieringen är personliga uppgifter så som titlar med mera medvetet 
vaga i framställningen, och när direkta citat används för att belägga ar-
gumentationen refereras till ett intervjunummer. Varje informant har i 
förväg fått information om vad intervjun är tänkt att användas till och att 
denne kommer att vara anonym i undersökningen. Fullständig anonymi-
tet har dock inte garanterats. För att så långt som möjligt dölja informan-
ternas identitet, har i några fall vissa mindre ändringar av språklig karak-
tär gjorts i citaten. Det bör framhållas att det finns ett problem med ano-
nymiteten när informanterna ingår i relativt begränsad grupp, och flera 
av de intervjuade personerna känner varandra väl. För personer som är 
väl insatta i den kommunala politiken i Norrköping är det troligen möjligt 
att identifiera vissa av informanterna. I några fall har jag låtit informanter 
framträda öppet med namn. Detta kan illustreras med ett annat exempel 
hämtat från en intervju med en manlig politiker: 
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Jag tyckte att det var så jävla orättvist … jag får lov att 
säga att jag uppfattades som barnens fiende nummer ett 
och jag höll på att gå under i den här frågan. Det kändes 
så jävla orättvist och det var … jag ska berätta om en hi-
storia. Vi hade en demonstration här med 1000 deltagare 
samtidigt som det var öppet hus på biblioteket och där 
var jag och mina kollegor. Där skulle vi berätta för Norr-
köpingsborna [om barnomsorgens utbyggnad]. Då minns 
jag att det vällde in demonstranter och de personerna som 
var mina kollegor de bara garvade åt mig. Jag var ju helt 
ny och de hade varit ombudsmän och allt möjligt. Men 
[det visade sig att]mötet på biblioteket var det värsta de 
hade vart med om i hela sitt liv. Medan jag hade vart och 
turnerat runt på en massa ställen här i stan, innan då, och 
det här mötet på biblioteket, det var en barnlek mot allt 
det jag hade varit med om innan …24 

I detta citat redogör informanten för en händelse som uppenbarligen satt 
djupa spår. Min bedömning är att med vägledning av det som sägs i cita-
tet kan denna informant lätt identifieras av andra personer. Det är ingen 
hemlighet att det stormade kring barnomsorgsfrågan i slutet av 1970-talet 
och under 1980-talet, och att dåvarande ordföranden i socialnämnden 
som citeras ovan, fick klä skott för protesterna. I fall som detta, då det är 
uppenbart vem det är som uttalar sig, har jag valt att redovisa personens 
namn istället för intervjunumret. På så sätt kan samma person citeras i 
andra delar av avhandlingen utan att läsaren kan identifiera personen 
bakom numret.  

En kategori informanter har dessutom innehaft positionen som kom-
munstyrelsens ordförande och kommunchef. Dessa personer har informe-
rats om att deras uppgifter kan komma att användas öppet, men de har 
fått möjlighet att kommentera citaten som förkommer i framställningen.  

Mannen är norm i politiken 
En viktig aspekt beträffande intervjumaterialet är att manliga politiker 
inte alltid är medvetna om att kvinnliga politiker kan uppfatta män som 
en relativt homogen maktstruktur.25 Låt mig illustrera detta med ett ex-
empel hämtat från kommunala politikers egna berättelser.26 I mitten av 
1990-talet samlade etnologiska institutionen vid Lunds universitet in sex-
hundra politikerminnen, varav ett antal berättelser gavs ut i en bok.27 Jan 
Fredriksson, som har redigerat boken, sammanfattar minnesmaterialet på 
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följande sätt: ”Det är ett historiskt material som belyser erfarenheter och 
förhållningssätt från det politiska fältet … som kan ge oss inblick i den po-
litiska kulturen med sina egna specifika förutsättningar.”28  

Beroende på om berättaren är en man eller en kvinna framställs den 
politiska verkligheten i texterna som antingen ”enkönad” eller ”tvåkö-
nad”. Manliga politiker beskriver en verklighet som har bestått av dels 
politiker, dels tjänstemän samt kvinnliga politiker. Dessa minnesberättel-
ser visar alltså att texter skrivna av män genomgående använder köns-
markerande prefix som till exempel ”kvinna”, ”kvinnor”, ”kvinnliga” el-
ler ”kvinnligt” för att beskriva den politiska vardagen. Däremot före-
kommer inte förstavelsen ”manliga”, eller liknade prefix framför ordet 
politiker när dessa beskriver det politiska systemet eller politikerrollen. 
Eftersom de manliga politikerna enbart använder könsmarkerande prefix 
för att skilja ut endast en social kategori framställs verkligheten som en-
könad. Det vill säga, det är endast kvinnor som har ett ”kön” medan män 
framställs som neutrala och därmed könlösa personer.  

När kvinnliga politiker beskriver sina erfarenheter eller skriver om 
hur de uppfattade politikerrollen används ofta könsmarkerande prefix 
som refererar till båda könen. Den verklighet som förmedlas i de kvinnli-
ga berättelserna tycks därför ha bestått av manliga politiker, tjänstemän 
och kvinnliga politiker. Därmed kommunicerar de kvinnliga minnesberät-
telserna en bild av politiken som tvåkönad. Vad de politiska minnesberät-
telserna illustrerar är alltså att genusföreställningar ligger inbäddade i 
språket. Att männen endast talar om ”kvinnliga” politiker men aldrig an-
vänder ordet ”män” ”manliga” eller ”manligt”, när de beskriver sina erfa-
renheter eller berättar om politikerkollegorna, visar enlig min mening, att 
dessa har upplevt kvinnliga politiker som en avvikelse från normen för en 
kommunal politiker. Dessa berättelser vittnar således om hur olika den 
politiska verkligheten sannolikt tedde sig beroende på kön. Detta visar sig 
exempelvis i att de kvinnliga politikerna kopplar ihop makt och maktut-
övning med manliga politiker. Kvinnliga minnesberättelser beskriver en 
politisk vardag på ett sätt som gör att manliga politiker framstår som en 
sorts informell maktstruktur, vilken fungerar vid sidan av den formella 
maktstrukturen.29 Däremot saknas inslag i det manliga minnesmaterialet 
som tyder på att dessa var medvetna om att de kollektivt representerade 
normen i kommunalpolitiken eller att kvinnorna upplevde dem som en re-
lativt homogen maktgrupp. 

Teoretiskt och metodiskt kan detta ses som ett exempel på hur den 
växelvisa samverkan mellan text, social praktik och diskurs både speglar 
den sociala ordningen och bidrar till att upprätthålla den. Det sätt som 



Kapitel 4 

 94

verkligheten beskrivs på med hjälp av språket fungerar som en osynlig 
makt. I detta fall bidrar språket till att normalisera den institutionella ord-
ning som formade maktvillkoren i den politiska vardag som beskrivs i 
minnesberättelserna. Detta är med andra ord ett exempel på hur diskursiv 
makt formade dessa politikers erfarenheter som kvinnor eller män.  

Etiska aspekter 
Det samlade intervjumaterialet innehåller alltså en mängd känsliga utta-
landen gällande enskilda personer. Det finns därför en risk att den inter-
vjumetod som används i denna avhandling kan misstolkas. Intervjumate-
rialet innehåller också personuppgifter och annan information av privat 
karaktär och lämnas därför endast ut för vetenskaplig kontroll.  

I samband med att olika delar av avhandlingens empiriska kapitel 
diskuteras med andra forskare eller med personer väl insatta i lokal poli-
tik, har följande tre synpunkter framförts. För det första att berättelserna 
om enskilda personers relationer till andra personer riskera att skapa ett 
intryck av att avhandlingen handlar om att värdera individuella perso-
ners karaktärsdrag, eller att den ger luft åt allmänt skvaller. För det andra 
att det finns en risk att vissa personer känner sig utpekade på ett sätt som 
upplevs kränka den personliga integriteten, eller att numera avlidna per-
soners eftermäle skadas. För det tredje att analysen av relationerna mellan 
kvinnor och män, och relationerna mellan politiker och tjänstemän riske-
rar att ge en felaktig bild av det demokratiska systemet. Det har sagts mig 
att det är viktigt att upprätthålla bilden av att det är folkvalda politiker 
som bestämmer i kommunen. Det har således framförts kritik mot att 
tjänstemännen ges ett för stort utrymme i undersökningen vilket riskerar 
att skapa en bild av ett system där det inte är självklart att politikerna styr 
kommunen. Avhandlingen kan alltså kritiseras för att förmedla en bild av 
den lokala politiken som ”odemokratisk” och tjänstemannastyrd, vilket 
kan skada allmänhetens förtroende för det demokratiska och politiska sy-
stemet. Underförstått kan denna studie kritiseras för att inte värna de 
normativa förställningar som anses känneteckna det svenska politiska sy-
stemet. De etiska aspekterna bör således tas på stort allvar.  

I de empiriska kapitlen används manlighetsbegreppen som teoretiska 
redskap men detta kan missförstås som kritik av enskilda personers man-
lighet. Som klargjordes ovan är det inte karaktärsbeskrivningarna i sig 
som är intressanta att diskutera utifrån denna avhandlings syfte, utan i 
vilken utsträckning informanterna idealtypiskt beskriver maktrelationer 
som antingen kan sägas bygga på den patriarkala eller egalitära makt-
modellen. 
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1 P J Ödman 2006, s 85. 
2 Ibid.  
3 Jfr S Montin 2002, s 86.  
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Kapitel 5 

Den kommunala förändringen 1950–2000 

  
I jämförelse med många andra länder har Sverige under långt tid haft en 
politisk ordning som inneburit en relativt hög grad av lokalt självstyre.1 
Även om den kommunala självständigheten gärna framhålls som ett vär-
de i sig i den politiska retoriken bestäms det kommunalpolitiska fältets 
innehåll och omfattning i huvudsak på nationell nivå genom riksdags- el-
ler regeringsbeslut och i kommunallagen. Jan Fredriksson menar att den 
kommunala lagstiftningen kan ses som en överenskommelse mellan olika 
positioner på det politiska fältet, som handlar om vilka frågor som ska be-
traktas som kommunala frågor. Samtidigt innehåller lagstiftningen 
grundläggande normer och värderingar kring politiken.2 I det här kapitlet 
sätter jag in den empiriska undersökningen i en kontextuell ram genom 
att beskriva några generella linjer i den kommunala utveckling som har 
lett fram till den moderna välfärdskommunen. Tyngdpunkten ligger på 
tiden efter 1950-talet och så kallade formativa moment, det vill säga de peri-
oder då vissa centrala värden på det politiska fältet förändras. Före 1950-
talet var kommunala politiker inte bara politiker utan den kommunala 
förvaltningen sköttes i stor utsträckning av samma politiker som fattade 
besluten. Detta system kom under loppet av 30 år att ersättas av en pro-
fessionell och välutbildad förvaltning.3 Idag är antalet kommunala tjäns-
temän mångdubbelt fler än under 1900-talets första hälft samtidigt som 
antalet politiska förtroendeuppdrag minskat från toppnoteringen 120 000 
år 1964 till cirka 40 000 år 2003.4 

Huvudbudskapet i kapitlet är att uppdelningen mellan politik och 
förvaltning är en förhållandevis ny företeelse som växte fram parallellt 
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med kvinnors införlivande i den lokala politiken. Kapitlet är indelat i två 
delar. Den första delen behandlar den kommunala styrningen och relatio-
nen mellan politiker och tjänstemän. I den andra delen behandlas synen 
på den kommunala verksamhetens innehåll och vilken uppgift kommu-
ner ska ha i välfärdsstaten. 

Den moderna kommunen formas av kommunsammanläggningarna  

Den borgerliga kommunen 
År 1862 uppstod den ”moderna” borgerliga kommunen. Före 1862 års 
kommunallagar byggde den lokala politiken på självstyrande socknar 
vars medlemmar fattade beslut på sockenstämman. Socknens ansvars-
uppgifter reglerades av staten via den så kallade enumerationsregeln (en 
lista över uppgifter). Den borgerliga kommunens främsta kännetecken 
var att kyrkliga angelägenheter skildes från de borgerliga och att landet 
delades in i städer, köpingar och landskommuner. För städernas del med-
förde detta att man började skilja mellan den beslutsfattande stadsfull-
mäktige och den styrelse som ansvarade för förvaltning, det vill säga för-
troendevalda lekmän skötte både beslutsfattandet och utförde arbetsupp-
gifterna i kommunen.  

Från och med 1900-talet fick också allt fler sociala grupper möjlighet 
att rösta i kommunalvalen och 1907 och 1909 ändrades bestämmelserna i 
kommunallagen vilket bland annat innebar att kvinnor blev valbara till 
kommunala uppdrag. I och med den allmänna rösträttens införande 1919 
/1921 skedde ett demokratiskt genombrott i kommunalpolitiken. Denna 
förändring innebar att nya normer, värderingar och förväntningar in-
lemmades i den politiska kulturen. Den kommunala utvecklingen under 
mellankrigstiden kännetecknades av en försiktig partipolitisering, byrå-
kratisering och en socialpolitisk expansion.  

Den kommunala verksamhetens expansion kräver större kommuner 
Efter andra världskrigets slut började den kommunala verksamheten på 
allvar att expandera och för att möta de ökade kraven på fysiskt planering 
och socialt ansvarstagande anställde kommunerna allt fler tjänstemän.5 
Detta skapade i sin tur ett behov av större kommuner och som ett led i 
välfärdsutbyggnaden slogs små kommuner samman med större kommu-
ner. Motiven bakom kommunsammanläggningsreformerna hade således 
att göra med utbyggnaden av den offentliga sektorn.  
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Den första kommunreformen skedde 1952 och den andra mellan åren 
1967 och 1974. Tanken med den senare reformen var att skapa så pass sto-
ra kommuner att invånarna både kunde arbeta och bo i en och samma 
kommun.6 Många mindre kommunerna motsatte sig dock en samman-
läggning med en större tätort och andra kommuner drog ut på besluten. 
År 1969 beslutade en oenig riksdag att hela reformen skulle vara avslutad 
senast 1 januari 1974, vilket också skedde.7 Att de nationella välfärdsarki-
tekterna såg kommunen som den viktigaste arenan för att bygga välfärd 
kan förstås mot bakgrund av de generella inslagen i välfärdspolitiken. 
Närheten till medborgarna sågs i det sammanhanget som en fördel. Ett yt-
terligare skäl var den kommunala samförståndsandan. Det var förmodli-
gen lättare att driva igenom de sociala reformerna med hjälp av samför-
ståndslösningar på kommunal nivå.8  

Kommunsammanläggningarnas demokratiska konsekvenser 
Som tidigare påpekats kan man skilja mellan demokrati som styrning och 
demokrati som värde. Kommunreformerna motiverades med att man ville 
effektivisera den demokratiska styrningen. Detta medförde att många 
mindre politiska system avvecklades. Sammantaget medförde de båda 
kommunindelningsreformerna att antalet kommuner sjönk från flera tu-
sen i början av 1900-talet till 278 år 1974.9 Det innebar i många fall att 
kommuner med olika politiska majoritetsförhållanden, olika politiska tra-
ditioner, olika näringslivsstruktur, och olika demografisk sammansätt-
ning, gick samman och bildade en kommun. I de kommunerna som upp-
hörde att vara självständiga politiska enheter fanns det sedan lång tid till-
baka en fullmäktigeförsamling, en politisk styrelse, en lokal partiorganisa-
tion och en kommunal förvaltningsorganisation.10 Dessutom hade förhål-
landevis många av de mindre kommunernas manliga invånare (och några 
få kvinnor) förtroendeuppdrag i kommunen.11 Med andra ord fanns det 
upparbetade kanaler mellan kommuninvånarna och de förtroendevalda 
politikerna samt över hundra års vana vid att sköta kommunala angelä-
genheter. Efter sammanläggningarna försvann i praktiken denna lokala 
politiska offentlighet. De beräkningar som har gjorts visar att antalet poli-
tiska förtroendeuppdrag under perioden 1951–1974 minskade från 
200 000 till cirka 50 000.12  

Historikern Eric Wångmar fann i sin studie av storkommunreformen 
år 1952 att andelen kvinnliga ledamöter i landskommunernas och kö-
pingarnas kommunalfullmäktige ökade efter sammanläggningen, från 
fem procent 1946 till åtta procent 1954. Andelen kvinnliga ledamöter i de 
stadskommuner som inte berördes av sammanläggningen, låg under mot-
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svarande tidsperiod konstant på tretton procent.13 Kvinnorepresentatio-
nen i fullmäktigeförsamlingarna sjönk således något direkt efter stor-
kommunreformen 1952, men efter ett par år började andelen kvinnliga le-
damöter i fullmäktige öka till nivåer som låg högre än tidigare i historien. 
Enligt Åsa Folkesson kan denna kommunreform ha bidragit till att för-
ändra den institutionella ordningen i berörda kommuner, vilket på sikt 
ledde till att fler kvinnor valdes in i de politiska församlingarna.14 Folkes-
son anger följande skäl som stöd för att kommunsammanläggningen 1952 
ledde till att antalet kvinnliga politiker ökade:  

– som en effekt av valsystemet och ökad konkurrens mellan partierna  
– att landsbygdens konservatism mjukades upp i mötet med större 

tätorter 
– att större förvaltningsorganisationer erbjöd kvinnor nya vägar in i 

politiken 
– att kyrkans genusvärderingar tappar i styrka i mötet med större tät-

orter  
– att anciennitsordningen bröts i de nybildade kommunerna.  

Med kommunsammanläggningen infördes också en annan styrordning. 
Det sena 1960-talet och början av 1970-talet var en period som signalerade 
förändringar av den politiska kulturen. Framför allt började demokrati 
som värde att betonas. I den nationella debatten diskuterades vem som 
skulle få vara med och bestämma över politikens utformning och vem 
som skulle genomföra de politiska besluten. Framför allt handlade det 
hur den politiska makten på lokal nivå skulle fördelas och utövas. Genom 
att förändra styrordningen ville man förändra den lokala politiska kultu-
ren. Målet var att den skulle efterlikna rikspolitiken. Fram till och med 
1970-talet var den kommunala styrningen präglad av en styrelseform som 
i forskningen benämns ”samlingsstyre”. Denna styrelseform tog sig bland 
annat uttryck i att majoriteten och minoriteten i fullmäktige samarbetade i 
kommunstyrelsen och i de kommunala nämnderna.  

Med start 1973 och 1974 ersattes samlingsstyret av en styrelseform 
som kan kallas för ”majoritetsstyre” eller ”blockstyre” och som innebar att 
den politiska majoriteten i kommunfullmäktige besatte samtliga ordfö-
randeposter. Med Pierre Bourdieus termer kan detta ses som ett brott med 
den ”doxa”, det vill säga, den gemensamma och självklara föreställningen 
att kommunen är något annat än rikspolitiken och att den politiska styr-
ningen inte ska låta sig påverkas av partipolitiska ställningstaganden, 
som dittills hade legat till grund för det politiska fältet.15 Partipolitisering, 
kommunalt partistöd och gemensam valdag var några inslag i denna för-
ändring. Lokala politiker började nu tala om kommunfullmäktige som 
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kommunens riksdag och kommunstyrelsen som kommunens regering. Ge-
nom att införa majoritetsstyret kunde den lokala politiken liknas vid det 
nationella politiska systemets parlamentarism. Det betyder att under 
1970-talet blev de ledande politikerna representanter för både den lokala 
partiorganisationen och sitt riksparti. Utvecklingen mot stora kommuner, 
ett ökat ansvar för samhällsplaneringen och den kraftiga utbyggnaden av 
den kommunala förvaltningen ledde till att uppgifter som tidigare hade 
skötts av förtroendevalda lekmän övertogs av anställda tjänstemän.16  

Demokratisering genom decentralisering 
Som en konsekvens av kommunsammanläggningarna centraliserades den 
politiska makten till heltidsarvoderade kommunalråd. I praktiken innebar 
detta att kommunstyrelsen och dess arbetsutskott utvecklades till kom-
munernas maktcentra. Framförallt de borgerliga partierna var missnöjda 
med denna politiska ordning och mellan åren 1970 och 1975 lämnades 
inte mindre än nitton motioner in till riksdagen där de borgerliga partier-
na föreslog att det skulle bli tillåtet för kommunerna att inför något slags 
lokala organ.17 Det socialdemokratiska partiet var i princip motståndare 
till alla former av inskränkningar i den politiska beslutsmakten, eftersom 
man befarade att detta skulle kunna motverka det sociala reformarbetet. 
Enligt den socialdemokratiska linjen var det istället via de lokala politiska 
partierna som medborgarnas inflytande bäst tillgodosågs, antingen som 
medlem i ett parti eller genom kontakter med förtroendevalda.18  

Trots det socialdemokratiska motståndet genomdrev den borgerliga 
regeringen i slutet av 1970-talet lagen om lokala organ.19 Tanken med la-
gen var att ”fördjupa” demokratin genom att staten tillät kommunerna att 
decentralisera vissa politiska ansvarsområden till kommundels- eller in-
stitutionsnivå.20 Förhoppningen var att de förtroendevalda fritidspoliti-
kerna skulle få bättre insyn och kontroll över den kommunala verksamhe-
ten. På så sätt skulle den politiska styrningen bli både tydligare och effek-
tivare. På köpet hoppades man även att detta skulle bidra till att vitalisera 
de kommunala partiorganisationerna.21 Lagen om lokala organ blev en 
startsignal och i mitten av 1980-talet hade i praktiken varannan kommun 
antingen infört lokala organ, utrett frågan (men valt att inte gör någon för-
ändring) eller var på väg att börja utreda frågan.22 
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Kris i den politiska representationen  
I början av 1990-talet drabbades det kommunala välfärdsystemet av en 
allvarlig ekonomisk kris. Minskade statsbidrag ökade socialbidragskost-
nader, valutakris, krispaket och bankkris ledde till ett abrupt slut på den 
kommunala expansionen. Den nya kommunallag som trädde i kraft 1991 
öppnade upp för andra typer av organisationer än den traditionella 
nämndorganisationen.23 På så sätt bidrog staten till att förändra den poli-
tiska diskursen på lokal nivå eftersom lagändringen (och andra statliga 
utredningar) sände ut signaler om att kommunerna inte längre skulle 
genomföra nya sociala reformer och bygga ut verksamheter. Kommuner-
na skulle istället inrikta sig på besparingar och nedskärningar. Många po-
litiker och kommuninvånare var dock missnöjda och i flera kommuner 
etablerades under 1990-talet lokala partier av vilka ett antal nådde fram-
gångar i kommunalvalen och de kom att få en vågmästarroll i kommun-
fullmäktige. Detta medförde att blockpolitiken i en del kommuner bröts 
upp och en form av blocköverskridande samlingsstyre infördes.24  

Förändringen av den kommunala styrningen under 1990-talet innebar 
att kommunerna införde så kallad målstyrning. Denna styrmodell med-
förde att politiker enbart skulle göra prioriteringar och sätta upp de poli-
tiska målen. Utformandet av förslag och implementeringen av de politiska 
besluten överlät man till tjänstemännen.25 Som ett led i denna omvärde-
ringsprocess började man jämföra den offentliga verksamheten med det 
privata näringslivets organisationsmodeller. Som nämnts i kapitel 3 kallas 
denna förändring för New Public Management. Störst genomslagskraft 
fick idén om mål- och ramstyrning som enligt NPM fungerade bäst om 
tjänstemän i offentlig verksamhet tilläts agera med så lite politisk inbland-
ning som möjligt.26 Med andra ord byggde denna styrfilosofi på att politi-
kerna styr genom att bestämma de ekonomiska ramarna, sätta upp målen 
och i efterhand utvärdera måluppfyllelsen, medan tjänstemännen leder 
förvaltningens arbete så att de politiska målen förverkligas.27 

Ett inslag i denna trend var införandet av beställare- och utföraremodel-
len (som av många informanter benämns köp–säljmodellen) som metod 
att styra den kommunala verksamheten. Den betonade att politiker och 
tjänstemän hade olika roller. Detta innebar att olika kommunala verk-
samheter definierades som antingen beställare eller utförare. Tanken var 
att den kommunala förvaltningen (utförarna) skulle konkurrera med pri-
vata utförare. På så sätt trodde man att de kommunala utförarna skulle bli 
mer effektiva, vilket skulle leda till lägre kostnader. Det vill säga, effekti-
vitetssträvandena och de ovan nämnda styrmodellerna kunde medföra att 
lokala politiker började delegera politiska prioriteringsbeslut till kommu-
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nala tjänstemän. 
I många kommuner vände den negativa ekonomiska utvecklingen i 

början av 2000-talet.  
Problemen med att hitta en styrmodell som kan förena en effektiv 

styrning med demokrati tycks dock fortgå. I många kommuner har man 
under 2000-talet återgått till den traditionella sektorsindelade nämndorga-
nisationen.28 Den rådande uppfattningen idag tycks vara att politikerna 
ska styra, men att de ska styra på ett annat sätt. Stig Montin menar att den 
kommunala organisationen blivit allt mer fragmenterad.29 Detta innebär 
enlig honom att det blivit allt svårare för kommunerna att samordna sina 
olika verksamheter inom ramen för den traditionella ”folkstyrelsemodel-
len”. Det beror enligt Montin på den ”administrativa pluralism” som han 
menar blivit följden av att staten, utöver de rena välfärdsåtagandena, har 
decentraliserat ytterligare en rad olika ansvarsområden till kommunal 
nivå.30  

Den kommunala folkstyrelsen ur ett genusperspektiv  
Sett över tid har två processer haft en avgörande betydelse för den kom-
munala organisationens formella maktstruktur. Som framgick av kapitel 5 
förändrades förutsättningarna att bedriva kommunalpolitik väsentligt 
under senare delen av 1900-talet, inte minst till följd av en omfattande 
verksamhets- och ekonomisk expansion (från och med 1990-talet beroen-
de på ekonomiska problem). Den kommunala verksamheten har succes-
sivt blivit mer komplex vilket har ställt högre krav på de politiska och 
administrativa ledningsfunktionerna. För att möta de ökade kraven an-
ställdes allt fler tjänstemän som fick ta över de beredande och verkstäl-
lande funktioner som politikerna tidigare hade skött.  

Den andra processen är utvecklingen mot allt färre men till invånar-
antalet större kommuner. Denna utveckling ledde till att antalet politiska 
uppdrag minskade vilket ökade beroendet av kunniga tjänstemän. Det 
minskade antalet politiker uppfattades av samtiden som ett potentiellt 
problem. Den växande skaran kommunala administratörer, som sinsemel-
lan representerade olika professionella yrkesgrupper, uppfattades under 
1970-talet som ett ”hot” mot demokratin.31 Med begreppet tjänstemanna-
välde avsågs en ordningsrelation där tjänstemännen hade ett kunskaps-
mässigt överläge gentemot politikerna vilket kunde utnyttjas för att på-
verka den faktiska politikens innehåll. En allt för stark tjänstemannakår 
ansågs strida mot föreställningen att kommunal demokrati och kom-
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munalt självstyre ska bygga på att lokala politiker styr kommunens för-
valtningsorganisation, inte tvärt om.  

Ett sätt att kompensera tjänstemännens kunskapsövertag och öka po-
litikernas möjligheter att utöva styrningsrollen var att låta de ledande po-
litikerna arbeta heltid. Införandet av en kommunalrådsinstitution var såle-
des ett sätt att förbättra förutsättningarna för kommunens högsta politiker 
att balansera tjänstemannamakten. I takt med att den kommunala organ-
isationen expanderade blev det snarare regel än undantag att del- eller 
heltidsarvodera vissa politiska poster. Som framgått tidigare i denna av-
handling medförde detta att den politiska makten koncentrerades till 
kommunstyrelsens ordförande och en liten grupp män i planeringsutskot-
tet. I utredningen om den kommunala demokratin år 1975 pekade man 
också på att det var de ledande politikerna, inte tjänstemännen, som i hög 
utsträckning skötte beredningen och verkställigheten av de politiska be-
sluten.32 Att den politiska styrningen med tiden utvecklades från ideell bi-
syssla till heltidssysselsättning har i forskningen tolkats som ett uttryck 
för en professionaliseringsprocess.33   

”Den viktigaste förändringen är att den kommunala förvaltningen har 
gått igenom en omfattande professionalisering”, skriver till exempel Mon-
tin.34 Förenklat kan man säga att förvaltningens professionalisering inne-
bar att expertkompetensen försköts från politiker till anställda tjänstemän. 
Därmed ställdes i sin tur högre krav på politikernas förmåga att styra för-
valtningen. Detta gör att man kan tala om att även den politiska styrning-
en gått igenom en professionalisering.  

Professionaliseringsprocessen har i statliga demokratiutredningar och 
i tidigare forskning tolkats som ett demokratiproblem. Framför allt har 
man pekat på att styrningen blev koncentrerad till ett fåtal personer. Där-
emot har forskningen inte diskuterat professionaliseringens betydelse för 
kvinnors politiska deltagande. De förtroendevaldas civila yrkesbakgrund 
spelade, enligt historikern Sten Andersson, länge en viktig roll för det po-
litiska deltagandet.35 Detta kan belysas med hjälp att ett exempel hämtat 
från avhandlingens empiri. Trots att socialdemokraterna hade egen majo-
ritet i stadsfullmäktige valde man att dela styrningen med högerpartiet 
och folkpartiet. Högerpartiets kommunalråd under perioden 1968–1973, 
Lena Lundblad, ansvarade för skolan. Hon var utbildad lärare. Folkparti-
ets kommunalråd Gustav Boija ansvarade 1968–1973 för näringslivsfrå-
gorna. Han var utbildad ekonom.  

Manne Jarméus [styrelsen ordförande] var ju bra och 
smidig men han hade begränsade kunskaper i ekonomi. 
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För när folkpartisten Boija, han var en sån där spränglärd 
ekonom, gick upp och pratade då förstod inte Manne vad 
han sade.36  

Den civila yrkesrollen fungerade således länge som ett symboliskt kapital. 
Kvinnor saknade dock vid denna tidpunkt i regel de yrkeskvalifikationer 
som ansågs nödvändiga för att kunna sköta de kommunala förtroende-
uppdragen. Detta drabbade i synnerhet de kvinnliga socialdemokraterna 
som oftast var lågutbildade och arbetade inom yrken som männen ansåg 
hade låg status. När expertkompetensen i allt större utsträckning övertogs 
av anställda tjänstemän blev de förtroendevaldas civila yrkesbakgrund 
mindre betydelsefull. Förmågan att styra tjänstemännen ställde andra 
krav på styrningsrollen och sådana symboliska värden som politisk skol-
ning och vana att leda organisationer blev viktigare än den civila bak-
grunden. Att de politiska ledarnas civila yrkesbakgrund blev mindre be-
tydelsefull till följd av professionaliseringen, talar för att denna process 
har haft en positiv inverkan på kvinnors möjligheter att delta i den poli-
tiska styrningen. Det vill säga, när ”manliga” yrkestitlar förlorade sin 
symboliska betydelse, menar jag, att detta sannolikt gynnade kvinnors 
möjligheter att delta i den politiska styrningen. För många politiker av 
båda könen blev de politiska partiernas ungdomsförbund ett viktigt fält 
för att bygga upp det politiska kapitalet. Mot slutet av 1970-talet tillkom 
även nya politiska ”yrken” som kvinnorna kunde använda för att skaffa 
sig rätt styrningskompetens. Till exempel inrättade kommunerna en tjänst 
i slutet av 1970-talet som kallades för kommunalrådssekreterare (senare 
ändrades titeln till politisk sekreterare). Personer som anställdes som 
kommunalrådsekreterare fick i uppgift att bistå den politiska ledningen. 
Införandet av lokala partistöd gjorde att partierna kunde anställa fler lo-
kala partifunktionärer som bland annat fick i uppgift att samordna och 
organisera valrörelserna. Den politiska styrningskompetensen kunde även 
anskaffas genom arbete som ombudsman i facket eller andra socialdemo-
kratiska sidoorganisationer som kvinnoförbundet, ABF eller Unga örnar.   

Från jämlikhet till marknad  
– den kommunala omsorgsideologins uppgång och fall 

I det här avsnittet diskuteras den kommunideologiska förändringen. Till 
skillnad från 1970-talet och 1980-talet kännetecknas inte dagens kommu-
ner av en enhetlig syn på kommunen.37 I efterhand framstår folkhemside-
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ologin som en mycket viktig metafor i formandet av den moderna väl-
färdskommunen. I korta drag var bostadsbyggandet motor i den exem-
pellösa strukturomvandling som präglade den kommunala utvecklingen 
fram till och med 1970-talet.38 Välfärdsbygget kom att utvecklas tidigast i 
de expansiva kommunerna vilket i sin tur bidrog till att förstärka den 
samhälleliga strukturomvandlingen.39 Människor flyttade från glesbygd 
till expansiva regioner, men flyttlasspolitiken mötte också en hel del kritik 
under 1970-talet.40 År 1979 arrangerade Socialmedicinsk tidskrift ett sym-
posium kring temat ”Välfärd och ofärd”. Bland deltagarna märktes fors-
kare, kommunalpolitiker och socialchefer samt en antal praktiker från det 
sociala och medicinska området. I en sammanfattande kommentar konsta-
terades:  

Vi har en social utslagning som dömer många till ett liv 
utanför normal gemenskap i familj, arbete, boendemiljö 
och fritidsliv […] Till det ur politisk synpunkt allvarligas-
te hör en utbredd misströstan inför framtiden. Den ter sig 
för många mer som ett hot än ett löfte …41  

För att lösa de sociala problemen förespråkades en utbyggnad av kom-
munernas socialtjänst. När den nya socialtjänstlagen trädde i kraft 1982 
var den starkt präglad av diskussionerna som hade förts på 1970-talet och 
i den slog man fast att kommunen skulle ha det yttersta ansvaret för 
kommuninvånarnas hela livssituation.42 Den kommunala organisationen 
strukturerades om för att möta de ökade kraven på socialt ansvarstagan-
de. Exempelvis slogs barnavårdsnämnder, nykterhetsnämnder och soci-
alvårdsnämnder samman till en enda stor central socialnämnd.43 Detta 
medförde att socialnämnderna under 1980-talet fick en mycket stark posi-
tion samtidigt som den sociala verksamheten genomgick en kraftig ex-
pansionsfas.44 Många kommuner anställde starka socialchefer som var 
mycket progressiva och drivande i socialpolitiska frågor. Sammantaget 
utvecklades under 1980-talet en kommunal omsorgsideologi som starkt 
betonade medborgarnas omsorgsrättigheter.  

En konsekvens av att de mjuka frågorna som till exempel socialvård 
och barnavård expanderade var att det öppnades upp nya sakområden. 
Frågor som berörde familjelivet och barnomsorgen skapade ett ökat be-
hov av kvinnlig expertis och det ökade intresset för familje- och kvinno-
frågor bidrog till att en uppmjukning i synen på kvinnors möjligheter att 
agera i rollen som politiker.45 Exempelvis menar statsvetaren Helga Maria 
Hernes att socialvårdens professionalisering var en av de viktigaste förut-
sättningarna för kvinnors integrering i kommunalpolitiken.46 
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Den solidariska omsorgsideologin avspeglade sig i de socialpolitiska 
programmen. I socialtjänstens programförklaringar talades det om en 
”systematisk kompensering inom alla samhällssektorer av underordnade 
grupper”.47 Kommunen skulle således ”medverka till en sådan resursför-
delning och utformning av verksamhet och miljö att levnadsvillkoren ut-
jämnas till förmån för utsatta grupper”.48 Diskursen byggde på antagan-
det att sociala problem berodde på att den samhälliga strukturomvand-
lingen (att människor i stor utsträckning flyttade till större tätorter) för-
svagade människors traditionella nätverk. För att kompensera den förlus-
ten behövde kommunen träda in.  

Självfallet har samhället ytterst ansvaret för att människor 
ges hyggliga levnadsvillkor och att ingen far illa när det 
sociala nätverkets resurser är otillräckliga.49 

Eftersom strukturomvandlingen ansågs ha bidragit till de sociala proble-
men kunde heller inte den enskilda individen belastas för sitt utanför-
skap. Genom att kommunen förde en socialt medveten samhällsplanering 
ansågs det moderna samhällets oönskade bieffekter kunna pareras. Detta 
motiverade också socialnämndernas anspråk på att utöva inflytande över 
kommunens samtliga verksamhetsområden.50 Omsorgsideologin byggde 
således på en jämlikhetstanke. Kommunens uppgift var att fungera som 
en serviceproducent som tillhandahöll universella omsorgsrättigheter 
som var baserade på generella regler.51  

Omsorgsideologin strävade ytterst till att omfördela olika former av 
resurser från de resursstarka grupperna till de resurssvaga. Detta för att 
tillförsäkra att även den sistnämnde kategorin i något avseende skulle 
vara delaktiga i samhällets utformning och utveckling. På så sätt bidrog 
omsorgsideologin till att förstärka de inslag i folkhemsideologin som be-
tonande jämlikhet mellan sociala klasser. Det är mot den bakgrunden som 
kraven på ökad jämställdhet mellan kvinnor och män växer fram. 

Det är viktigt att betona att det politiska fältets yttre förutsättningar 
förändrades till följd av en allmän demokratisering av sociala relationer. På 
1950-talet ansågs det tillräckligt att kunskaperna om det pågående sociala 
reformarbetet blev känt av kommunens invånare för att legitimera den 
kommunala maktutövningen.52 Detta ändrades från och med mitten av 
1960-talet då medborgarnas inställning till det politiska systemet fick 
ökad betydelse. En attitydförändring gentemot den politiska överheten 
som det socialdemokratiska statsrådet Ulla Lindström beskrev som att det 
blev ”jobbigare att vara politiker” eftersom kraven på att ”orientera sig 
bland mängder av svårhanterliga opinioner” ökade under 1960-talet. 
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Lindström menar att detta bland annat innebar att medborgarna tog sig 
rätten att protestera när det passade dem. Under 1960-talet fick med 
andra ord ”höga vederbörande vara så vänlig och stiga ner och motivera 
sitt beslut”.53  

1950-talets Sverige var i mångt och mycket en idyll … 
Med 1960-talet trängdes idyllen undan … Behovet av en 
ny aktiv demokrati, en direktdemokrati, föddes i en rad 
länder … I Sverige gör den anspråk på insyn i maktrela-
tionerna, vill avlyssna dialogerna i det dolda, vill slå sön-
der intressebindningarna, fördomar och politisk taktik i 
försöken att angripa välfärdssituationen från nya friskare 
utgångspunkter. … I bostadskvarteren gaddar invånarna 
ihop sig mot stadsplaner som tillkommit i lönn. Energiska 
föräldragrupper synar arbetsmetoderna i daghemmen, 
elevsammanslutningar vill granska hur skolans indoktri-
nering går till, socialvårdens tjänstemän blir allt mer på-
passade av sina klienter som fått mål i mun av propagan-
dan för en ny allgemenskap.54 

Ulla Lindström fångar i citatet in den tidsanda som påverkade framväx-
ten av den kommunala omsorgsideologin och som utgick från att den of-
fentliga sektorn var ett uttryck för folkviljan. Ledande socialdemokrater 
talade om det starka samhället som ett redskap i folkets händer.  

Under 1960-talet började också den feministiska kvinnorörelsen på 
allvar att utmana de traditionella genusföreställningarna, och för att an-
vända Yvonne Hirdmans ord, framstod tanken på att kvinnor skulle stan-
na kvar i hemmet som en naturlig följd av barnafödandet som en full-
ständig absurd idé: ”Plötsligt var det självklart att i en modern familj skul-
le både mamma och pappa förvärvsarbeta och dela på det hemarbete som 
inte kunde rationaliseras bort.”55 Genom hela 1960-talet pågick en intensiv 
debatt om ”könsroller” och flera kvinnoorganisationer framförde krav på 
förändringar. Detta påverkade statens syn på kvinnors ställning inom oli-
ka samhällsområden. Sammantaget skapades under det radikala 1960-
talet ett tryck på det politiska systemet att genomföra förändringar som 
skulle göra samhället och politiken både jämlikt mellan sociala klasser och 
jämställt mellan kvinnor och män.  

En konsekvens av det ökade intresset för socialpolitiska frågor var att 
det öppnades upp ett nytt politiskt fält som efterfrågade kvinnlig kompe-
tens. Den sociala ingenjörskonsten och intresset för familj- och kvinnofrå-
gor var således en förutsättning för uppmjukningen i synen på kvinnors 
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möjligheter att agera i den offentliga sfären.56 Framväxten av en ”profes-
sionell” syn på social omsorg var dessutom sannolikt en av de viktigaste 
premisserna för att integrera kvinnor som politiker på det politiska fäl-
tet.57 

Omsorgsideologin utmanas 
Sammantaget kan man säga att tilltron till den offentliga verksamhetens 
förmåga att lösa viktiga samhällsproblem var mycket stark under större 
delen av 1970- och 1980-talen. Välfärdspolitiken och den offentliga sek-
torn ansågs vara det främsta instrumentet för att fördela resurser och kol-
lektiva nyttigheter. Detta synsätt utmanades i slutet av 1980-talet då ett 
mer marknadsekonomiskt synsätt etablerades.58 Detta påverkade inte 
minst synen på rätten till offentligt stöd. Flera av de universella principer 
som under 1980-talet var vägledande i den kommunala omsorgsideologin 
avvecklades under 1990-talet och istället ökade successivt de selektiva in-
slagen i de sociala välfärdssystemen.59 Det finns forskare som menar att 
idén om ”den starka staten” föll i början av 1990-talet. Juristen Lotta 
Vahlne Westerhäll fann i en omfattande studie att när ”behovet var som 
störst för den enskilde människan, ändrades lagreglerna”. 60  

Den tidigare legala rätten till bistånd kringskars. Kretsen 
av ersättningsberättigade blev mindre, eftersom större 
krav ställdes på den individen att försörja sig själv.61  

I citatet sammanfattar hon konsekvensen av de socialpolitiska föränd-
ringarna under 1990-talet. Enligt Vahlne Westerhäll bottnade denna för-
ändring i ett nytt ”kontrakt” mellan samhället och den enskilda individen 
som byggde på att individen tog ett större ansvar för sina livsvillkor och 
sin försörjning.62 Individen skulle först göra rätt för sig för att därefter få 
del av det sociala skyddsnätet. Hon betonar också att den nya kommun-
ideologin innebar att färre människor än tidigare omfattades av det gene-
rella välfärdssystemet samtidigt som kraven blev hårdare för de medbor-
gare som till exempel var beroende av socialbidrag. 1980-talets starka tro 
på socialpolitiska reformer kom därmed att utgöra slutpunkten för den 
form av folkhemsideologi som lade tonvikten på jämlikhet mellan olika 
sociala klasser.  

Den offentliga sektorns expansion hade dock börjat ifrågasättas redan 
under 1970-talet. Framväxten av en stor offentlig välfärdssektor var ett in-
ternationellt fenomen som mot slutet av 1970-talet fångade den akade-
miska forskningens intresse. Särskilt den ekonomiska forskningen presen-
terade studier som ofta hade en deterministisk inriktning och som bidrog 
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till att bilden av ständigt växande byråkrati spreds i massmedia.63 Även i 
de statliga utredningarna började man uppfatta den offentliga verksam-
hetens storlek som ett problem. Under 1970-talet skedde också ett para-
digmskifte inom nationalekonomin. Keynesianismen som nationaleko-
nomiskt paradigm avvecklades till förmån för ett nyliberalt ekonomiskt 
tänkande och tron på statens möjligheter att reglera konjunkturen förbyt-
tes till monetarism och ett mer utbudsekonomiskt synsätt. De nyliberala 
nationalekonomerna ifrågasatte själva grunden för den offentliga verk-
samheten. Mot omsorgsideologins idé om att resursfördelningen i ett 
samhälle skulle ske med hjälp av politik och genom offentlig sektor, ställ-
des ett mer ”vetenskapligt synsätt” som framhöll marknaden som ett ef-
fektivare sätt att fördela resurser. ”Politik” ansågs ur det perspektiv vara 
ett ”störande inslag” som helt eller delvis satte marknadsmekanismerna 
ur spel. Misstron mot politikens möjligheter att på ett effektivt och ratio-
nellt sätt fördela resurser tilltog också i takt med att det statsfinansiella lä-
get blev allt sämre.64 Detta innebar enligt historikern Klas Åmark att sta-
tens ekonomiska politik förändrades under 1980-talet då staten övergav 
den keynesianskt inspirerad budgetpolitiken till förmån för en mera mark-
nadsorienterad utbudspolitik. Detta skifte innebar att samtliga politiska 
partier tvingades tänka om när det gällde den ekonomiska politiken.65  

Den nyliberala diskursen förespråkade lägre skatter, marknadsan-
passning och privatisering av den offentliga sektorn. Först ut att kritisera 
den svenska modellen var Svenska Arbetsgivareföreningen, men de nyli-
berala idéerna fick också stort genomslag i samhällsdebatten, och inte 
minst i massmedia. Allt fler borgerliga politiker utsåg mot slutet av 1980-
talet den offentliga sektorn till måltavla för nyliberal kritik. Den ekono-
miska krisen gjorde även sitt till. Detta samtidigt som ledande socialde-
mokrater började ge uttryck för en ökad tilltro till marknadskrafterna. 
Gun Hedlund menar att det var en kombination av en kraftfull borgerlig 
offensiv som krävde att den ”ohämmade tillväxten” av offentlig sektor 
stoppades och att ledande socialdemokrater blev mer marknadsoriente-
rade, som satte stopp för den omsorgsorienterade socialpolitiken. 66  

Sammanfattning 
Syftet med detta kapitel har varit att beskriva några centrala linjer i den 
kommunala utvecklingen efter andra världskriget. Detta för att skapa en 
kontextuell ram inom vilken avhandlingens empiriska kapitel ska förstås. 
Det centrala budskapet i kapitlet är att uppdelningen mellan politiker och 
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tjänstemän är av relativt sent datum. Framför allt bidrog kommunsam-
manläggningsreformerna till att förändra det lokala politiska fältets struk-
tur. Dessa reformer syftade till att skapa en effektivare kommunal organi-
sation för att ”leverera” välfärd men ”effektiviteten” var också en förut-
sättning för att legitimera den centraliserade politiska styrningen demo-
kratiskt. Under 1980-talet utvecklades en kommunal omsorgsideologi 
som starkt betonade medborgarnas omsorgsrättigheter.67 Ytterst bottnade 
detta i en tro på politikens möjligheter att förebygga sociala problem. 
Denna föreställning låg sedan till grund för den politik som syftade till att 
utjämna ojämlika levnadsvillkor. Målet var att även marginaliserade 
grupper skulle känna sig som fullvärdiga samhällsmedborgare.  

Omsorgsideologin föll dock i början av 1990-talet. Som ett led i sy-
stemskiftet ansågs det nödvändigt att relationerna mellan den politiska 
och den administrativa ledningen förändrades. Ett sätt att markera detta 
var beställare- och utförarekonceptet. Drivkraften bakom försöken med 
marknadsliknande lösningar var i stor utsträckning kopplad till den eko-
nomiska krisen, som ledde till att många kommuner tvingades att ”skära 
ned” den kommunala verksamhetens ekonomiska förutsättningar. Mark-
nadsliknande lösningar var ett sätt att lösa välfärdsproblematiken, samti-
digt som politikerna övergav ett flertal socialpolitiska principer som länge 
hade ansetts självklara. Exempelvis ökade de selektiva inslagen i kommu-
nernas socialbidragsnormer. Denna trosföreställning byggde på att med-
borgarna själva borde ta ett större ansvar för sitt liv och sin försörjning.  
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Kapitel 6 

Den lokala genusregimens könsstruktur 1970–2006 

 
Avhandlingens empiriska undersökning inleds med en kvantitativ analys 
av genusregimens könsstruktur. Syftet med detta kapitel är att sätta in 
den kvantitativa jämställdhetens utveckling i Norrköping i ett historiskt 
perspektiv. Forskningen kring kvinnors och mäns formella positioner i 
svensk politik har kommit fram till att det existerar både horisontella och 
vertikala (hierarkiskt ordnade) könsstrukturer, på så sätt att kvinnor och 
mäns deltagande i politiken tenderar att skilja sig åt med avseende på po-
litiska sakområden.1 ”Uppdelningen av olika intresseområden bland 
kvinnor och män tycks vara ett generellt mönster”, skriver exempelvis 
Gun Hedlund i sin studie av kvinnliga politiker i Örebro.2 På ett horison-
tellt plan återfinns män i högre utsträckning inom vissa politikområden 
och kvinnor i andra och på ett vertikalt plan dominerar män på de högsta 
politiska positionerna.3 Kvinnliga politiker antas därför ofta vara mer in-
tresserade av välfärdsfrågor som hälso- och sjukvård, socialpolitik, ut-
bildning och kultur medan män anses vara mer engagerade i politikom-
råden som rör mark- och bostäder, ekonomiska och tekniska frågor lik-
som kollektivtrafik.4  

Som tidigare nämnts struktureras de formella relationerna mellan po-
litiker och tjänstemän genom uppdelningen mellan politik och administ-
ration. Dessa två delar betraktas i det här kapitlet som två analysenheter. 
Tyngdpunkten i analysen ligger på könsrepresentationens förändring på 
politisk nivå medan analysen av könsrepresentation på tjänstemannanivå 
har begränsats till den enhet som kallas för kommunledningskontoret. I 
analysen har jag valt att sortera politikområden efter indelningen hårda 
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och mjuka. Innan det empiriska resultatet presenteras behöver valet av 
analysenheter kort kommenteras. Med kategorin ”hårda” enheter avses 
här politiska sakområden och verksamheter som innefattar infrastruktur-
frågor, medan kategorin ”mjuka” enheter omfattar politiska sakområden 
och verksamheter som i vid bemärkelse ansvarar för omsorgsfrågor.5 Or-
den hård respektive mjuk fungerar därmed som etiketter på olika politik-
områden och politiska nämnder men denna analysindelning är inte 
oproblematisk. I vardagligt tal förknippas ofta hårda områden med man-
lighet och mjuka områden uppfattas som kvinnliga.6 Problemet kan illu-
streras av följande citat hämtat från en intervju med en ledande kvinnlig 
politiker i Norrköping.  

Många säger så här, hur har det gått när du kommit in i 
de hårda frågorna? Det har jag mötts av nästan från första 
[början] … du som har jobbat med vård och barn hela ditt 
liv ska du ha dom här hårda frågorna … alltså hårt är det 
manliga … men de är ju inte hårda säger jag … det tek-
niska är en förutsättning för de mjuka sidorna, för livs-
kvaliteten … det spelar ingen roll om vi har trä eller mur-
bruk på husen utan att vi bor bra, hur de ser ut och att de 
är utformade för alla.7 

Det som sägs i citatet visar att kategorierna ”hård” respektive ”mjuk” är 
genuskodade och ingår i diskurser som konstruerar kön. Genom att sorte-
ra analysen med hjälp av kategorier som aktörerna själva förknippar med 
”manligt” eller ”kvinnligt” riskerar man att bidra till att befästa föreställ-
ningar om att kvinnor och män till sin natur är olika; att könens olikhet 
återspeglar sig i uppdelningen i hårda och mjuka politikområden, och att 
vissa enheter har ett slags inre ”väsen” som antingen är manligt eller 
kvinnligt. Dessa båda ord är med andra en form av diskursiv praktik som 
strukturerar en verklighetsuppfattning som bygger på att det finns skill-
nader i biologiska egenskaper mellan könen.  

All samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning, som använder 
sig av kategoriseringar för att undersöka någonting, påverkar verklig-
hetsuppfattningen. Detta är med andra ord ett problem som är kopplat till 
kategorisering som metod och inte en följd av de ord som används för att 
rubricera analyskategorierna. Jag har valt att använda kategorierna hård 
respektive mjuk av två skäl. Dels vill jag kunna jämföra könsrepresenta-
tionens förändring i de organ som förknippas med män och manlighet 
över tid, dels vill jag kunna jämföra könsstrukturen i Norrköping med 
den tidigare forskningen.  
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Det empiriska material som ligger till grund för analysen i detta kapi-
tel utgörs av den Förteckning över innehavare av kommunala uppdrag i Norr-
köping som kommunen varje år upprättar.8 Mandatperioden 1968–1971 
utgör undersökningens referenspunkt och analysen sträcker sig fram till 
mandatperioden 2002–2006. Analyser av kvantitativa (numerära) föränd-
ringar på nämndnivå och i enskilda organ medför dock ett metodpro-
blem, då omorganisationer eller andra faktorer förändrar kommunens 
nämndorganisation. Ibland avvecklas vissa sakområden medan andra 
tillkommer, ibland slås nämnder samman med andra nämnder, ibland 
ändras nämndens namn och ibland omvandlas nämnden till ett kom-
munalt bolag. På grund av detta är det vanskligt att följa könsrepresenta-
tionens förändring i vissa nämnder över en längre tidsperiod. Av arbets-
ekonomiska skäl har det heller inte varit möjligt att göra en totalunder-
sökning av samtliga kommunala organ utan föreliggande kapitel bygger 
istället på ett urval av nämnder och styrelser. Urvalet baseras framför allt 
på tidigare studier av den kommunala nämndorganisationen.9  

Något förenklat kan den politiska organisationen delas in olika kate-
gorier och nivåer. Jag har valt att analysera de enheter som i vid bemär-
kelse kan kategoriseras som nämnder och styrelser. Min bedömning är att 
dessa är viktiga ur ett politiskt perspektiv eftersom de kan sägas utgöra 
kärnan i den kommunala självstyrelsen.10 Min bedömning är att en analys 
av könsstrukturen i dessa enheter kan belysa genusregimens formella för-
ändring mellan 1970 och 2006.  

Könsrepresentationen i kommunfullmäktige 
Som diskuterades i inledningskapitlet har den kvantitativa könsutjäm-
ningen i direktvalda politiska församlingar sannolikt varit ett nödvändigt 
men inte tillräckligt villkor för att förändra den formella maktbalansen 
mellan kvinnor och män i kommunal politik. Jag har därför i stort sett 
lämnat könsrepresentationens förändring i kommunfullmäktige utanför 
analysen. Denna förändring finns redan beskriven i offentlig statistik och i 
den tidigare forskningen.11 Kort kan nämnas att andelen kvinnliga politi-
ker ökade i både Norrköpings fullmäktige och övriga landet från och med 
1970-talet (tabell 1). Fram till och med början av 1980-talet fördubblades 
andelen kvinnor i fullmäktige. 

På ett symboliskt plan har den ökade andelen kvinnor i fullmäktige 
sannolikt haft mycket stor betydelse för att förändra synen på politiken 
som en renodlad manlig verksamhet, men som Gun Hedlund påpekat, är 
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ett enskilt fullmäktigeuppdrag i realiteten ett lättviktigt uppdrag med be-
gränsat inflytande.12 Även om den politiska makten sägs ligga i fullmäk-
tige är det inte där makten att påverka den politiska beslutsprocessen 
finns enligt Hedlund. 

Tabell 1.  
Kvinnliga ledamöter i kommunfullmäktige 1970–1998 i riket som helhet och i 
Norrköpings kommun 

 Riket som helhet Norrköping 
År Antal Procent Antal Procent 
1970 2557 14 15 17 
1982 3942 29 30 35 
1988 4563 34 38 45 
1994 5600 41 37 43 
1998 5576 42 35 41 

 
Källa: H Nilsson 2000, s 269; Å Folkesson 2001, s 28.  
Anmärkning: före 1969 bestod fullmäktige i Norrköpings av 60 ledamöter, 1970 av 
79 ledamöter och från och med 1973 av 85 ledamöter. 
 
För att en verklig möjlighet att påverka den politiska styrningen ska före-
ligga krävs enligt Hedlund en position i kommunstyrelsen i kombination 
med ett ordförandeuppdrag i någon av de tunga nämnderna (i den kom-
munala nämndorganisationen). Sten Andersson menar att en ökad kvin-
norepresentation i stads- och kommunfullmäktige var en förutsättning för 
att andelen kvinnor även skulle öka i Norrköpings stads nämndorganisa-
tion.13  

Rollen som kommunfullmäktiges ordförande var länge mansdomine-
rad, men det är värt att notera att sedan kommunalvalet 1991 har Norrkö-
ping enbart haft kvinnor på den positionen. En studie av kommunerna i 
Östergötland visar att det finns en trend mot att allt fler kvinnor utses till 
den rollen.14 Till exempel hade åtta av länets elva kommuner en kvinnlig 
ordförande i fullmäktige under mandatperioden 2002–2006. Denna siffra 
kan jämföras med den ”verkliga” maktpositionen, att sitta som ordföran-
de i kommunstyrelsen, där endast en fjärdedel av östgötakommunerna 
hade en kvinna på den positionen under motsvarande period.15  

I kapitel 10 återkommer jag till frågan om kommunsammanläggning-
ens betydelse för jämställdhetsutvecklingen. Det kan därför vara på sin 
plats att här notera att antalet kvinnliga politiker i Norrköpings kommun-
fullmäktige ökade efter sammanläggningarna. Däremot skedde endast en 
marginell förändring av andelen kvinnor i kommunfullmäktige under de 
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två första mandatperioderna efter sammanslagningarna.  
Att status quo kunde bevaras under de två första mandatperioderna 

kan förklaras med att antalet ledamöter i kommunfullmäktige samtidigt 
utökades. Denna utbyggnad av fullmäktige var nödvändig för att bereda 
plats åt ytterområdenas politiska representanter.16 Valperioden 1968–1970 
utgjorde kvinnorna cirka en sjättedel av Norrköpings stadsfullmäktige (10 
kvinnor och 50 män) och efter valet 1971 valdes ytterligare fem kvinnor in 
i kommunfullmäktige.  

Att den faktiska ökningen av antalet kvinnor inte nämnvärt påverkade 
könsrepresentationen de två första valperioden berodde givetvis på att 
antalet manliga ledamöter ökade ännu mer, vilket hade en utjämnande ef-
fekt. Detta berodde på att det totala antalet förtroendevalda ökade mellan 
1971 och 1973. Det var först från och med kommunalvalet 1976 som det 
skedde en verklig minskning av det faktiska antalet män i kommunfull-
mäktige.17  

Könsrepresentationen i den kommunala nämndorganisationen 
Före 1950 fanns det endast ett fåtal kvinnliga politiker i kommunernas 
nämndorganisationer.18 Politiken var manligt kodad och ”mycket få kvin-
nor lyckas kvalificera sig för detta område”, skriver historikern Kjell Öst-
berg i en undersökning av kvinnors politiska utrymme i kommunalpoliti-
ken under mellankrigstiden.19 Från och med 1950-talet och framåt ökade 
dock andelen kvinnliga nämndpolitiker men i de hårda nämnderna fanns 
det ännu inte någon plats för kvinnliga representanter.20 Detta har i forsk-
ningen tolkats som att kvinnliga politikers närvaro i politiken legitimera-
des av att de företrädde kvinnointressen och därför fanns det heller ingen 
anledning för dem att delta i de hårda politikområdena. Östberg menar 
att det heller inte fanns någon vilja hos männen att dra in kvinnorna i po-
litiken. Istället för att hitta former för att lösa problemen med den låga 
kvinnorepresentationen genom inskolning och integrering gjordes enligt 
honom skillnaderna mellan kvinnor och män till fixa storheter.21  

Mellan 1950 och 1970 började könsstrukturen förändras i Norrköpings 
stad så till vida att kvinnorepresentationen i nämndorganisation ökade 
från några få procent till lite drygt fjorton procent år 1970. Det verkliga 
genombrottet beträffande kvinnors deltagande på nämndnivå skedde i 
Norrköping under 1970- och 1980-talen.22 År 1994 nåddes toppnoteringen 
fyrtiofem procent. Med hjälp av nedanstående diagram kan kvinnors och 
mäns representation i nämndorganisationen åskådliggöras. 
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Figur 1.  
Könsrepresentationens förändring i Norrköpings kommuns nämndorganisation 
1970–2005. Procent. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: SaN, Förteckning över innehavare av kommunala uppdrag i Norrköpings 
kommun. 
 
Av figur 1 framgår att det som helhet skedde en utjämning mellan kvinn-
liga och manliga politikers representation i den kommunala nämnd-
organisationen fram till 1998. Efter 1998 års minskade dock andelen kvin-
nor marginellt.  

Kvinnor och män i hårda och mjuka politikområden år 1970 och 2005 
År 1970 var kvinnliga politiker underrepresenterade i nämndorganisatio-
nen som helhet men som grupp betraktat överrepresenterade i de mjuka 
enheterna (tabell 2). Drygt åttio procent av de kvinnliga nämndpolitikerna 
hade ett förtroendeuppdrag i någon av de mjuka enheterna år 1970.23 Flest 
kvinnliga politiker hade barnavårdsnämnden där fem av de sju ledamö-
terna var kvinnor, därefter följde hälsovårdsnämnden respektive skolsty-
relsen med tre kvinnliga ledamöter och i socialnämnden, nykterhets-
nämnden respektive fritidsnämnden fanns två kvinnliga ledamöter. 

Majoriteten av de kvinnliga politikerna var således engagerade i poli-
tikområden som ansvarade för sociala frågor, hälsovård, kultur och ut-
bildning, medan manliga politiker deltog i och var väl representerade i 
både hårda och mjuk enheter. Detta visar att nämndorganisationens köns-
struktur i början av 1970-talet präglades av en tydlig könsuppdelning. 
Slutsatsen är att kvinnliga politiker vid 1970-talets början inte var fullt ut 
integrerade i den kommunala nämndorganisationen.  
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Tabell 2.  
Andel kvinnor och män i mjuka respektive hårda enheter år 1970. Procent. 

 Män Kvinnor 
Mjuka enheter 71 29 
Hårda enheter 96 4 

Källa: SaN, Förteckning över innehavare av kommunala uppdrag i Norrköpings 
kommun 
I kategorin mjuka enheter ingår: Hälsovårdsnämnden, Biblioteksnämnden, Fri-
tidsnämnden, Museinämnden, Skolstyrelsen, Barnavårdsnämnden, Styrelsen för 
socialförvaltningen, Socialnämnden, Arbetslöshetsnämnd, Nykterhetsnämnden 
och Bostadsförmedlingsnämnden. I kategorin hårda enheter ingår: Revisions-
nämnden, Lönenämnd, Organisationsnämnd, Näringslivskommittén, Byggnads-
nämnden, Centrala byggnadskommittén, Fastighetsnämnden, Gatunämnden, Af-
färsverksstyrelsen, Hamnstyrelsen, Handels- och sjöfartsnämnden, Försäkrings-
nämnden och Samarbetsnämnden. 
 
Nästa steg i analysen är att undersöka vad som händer med den horison-
tella könsfördelningen i hårda respektive mjuka enheter över tiden. En 
förflyttning till år 2005 visar att skillnaderna mellan kvinnors och mäns 
representation i de mjuka enheterna i princip hade upphört (tabell 3). 
Även om den manliga överrepresentationen minskade över tiden i de 
hårda enheterna framgår i tabellen nedan att en överväldigande majoritet 
av ledamöterna i dessa organ fortfarande utgjordes av manliga politiker 
år 2005. 

Tabell 3.  
Kvinnor och män i mjuka respektive hårda enheter år 2005. Procent. 

 Män Kvinnor 
Mjuka enheter 51 49 
Hårda enheter 69 31 

Källa: SaN, Förteckning över innehavare av kommunala uppdrag i Norrköpings 
Kommun. 
Mjuka enheter: Demokratiberedningen, Krisledningsutskottet, Utskottet för väl-
färd/hållbar utveckling, Barn- och ungdomsnämnden, Gymnasienämnden, Kul-
tur- och fritidsnämnden, Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden. Hårda en-
heter: Kommunens revisorer, Personalutskottet, Utskottet för strategiska frågor, 
Arbetsmarknads- och vuxen utbildningsnämnd, Byggnads- och miljöskydds-
nämnden, Kollektivtrafiknämnden, Stadsplaneringsnämnden, Tekniska nämn-
den/Trafiknämnden. Indelningen bygger på typologisering i M Bengtsson 2003, 
s 75, 76.  
 
Ett annat sätt att belysa denna förändring är att lyfta fram den relativa för-
delningen av nämnduppdrag inom den kvinnliga politikergruppen. År 
1970 hade drygt åttio procent av de kvinnliga nämndpolitikerna ett upp-
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drag i någon av de mjuka nämnderna. År 2005 hade den siffran minskat 
till cirka sextio procent. Kvinnliga politiker var alltså fortfarande överre-
presenterade i de mjuka politikområdena år 2005, även om förändringen 
jämfört med år 1970 var betydande. Detta kan jämföras med den relativa 
fördelningen av hårda respektive mjuka förtroendeuppdrag inom den 
manliga politikerkåren. Den analysen visar att skillnaderna mellan män 
som innehade ett hårt uppdrag och män som innehade ett mjukt uppdrag 
har varit betydligt mindre än det förväntade resultatet. Av detta kan man 
dra slutsatsen att manliga politiker även efter år 1970 genomgående har 
varit väl representerade i samtliga politikområden, medan kvinnliga poli-
tiker som grupp betraktat har varit konstant underrepresenterade i de 
hårda nämnderna, och relativt överrepresenterade i de mjuka nämnderna.  

Den politiska toppens könsstruktur  
I kommunallagen slås fast att kommunstyrelsen har ett tillsynsansvar 
över andra nämnders verksamhet. Av det följer att kommunstyrelsen – 
även om den har till uppgift att hålla uppsikt över nämndernas verksam-
heter – formellt sett inte ska ha makt att ingripa i en annan nämnds upp-
gifter. Flera undersökningar visar dock att det är långt mellan kommunal-
lagens bild av maktstrukturerna i den lokala politiken och hur det förhål-
ler sig i verkligheten. Exempelvis skriver statsvetaren David Karlsson att 
kommunstyrelsen och dess ordförande har en mycket svag konstitutionell 
ställning, men att alla som är insatta i svenska förhållanden vet att detta 
är en felaktig bild. I själva verket visar forskningen att kommunstyrelsen 
och dess ordförande har en mycket stark maktställning i kommunerna.24 
Att den manliga dominansen i kommunalpolitiken har kunnat fortsätta 
även efter att kvinnliga politiker integrerats i den horisontella maktstruk-
turen, har i forskningen förklarats med att manliga politiker har fortsatt 
att vara i klar majoritet i kommunstyrelsen. Statistik på aggregerad nivå 
visar dock att det har skett en förändring av det politiska toppskiktets 
könssammansättning.25 Exempelvis kan nämnas att det i genomsnitt satt 
35 procent kvinnor och 65 procent män i östgötakommunernas kommun-
styrelser år 2006.26 Den siffran kan jämföras med Norrköpings kommun-
styrelse under mandatperioden 2002–2006 där de kvinnliga ledamöterna 
var i klar majoritet (figur 2).   

Kvinnor och män i kommunstyrelsen  
Första gången en kvinnlig politiker valdes in i kommunstyrelsen i Norr-
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köping var 1955 (som suppleant). Länge dominerade principen ”one is 
enough” i kommunstyrelsen vilket betyder att det från och med 1960-talet 
oftast har funnits minst en kvinnlig ledamot men oftast inte fler, bland 
kommunstyrelsens ledamöter.27 Som framgår av diagrammet nedan (fi-
gur 2) minskade den manliga dominansen i kommunstyrelsen från och 
med 1980-talet.28  

Nedanstående diagram visar att kommunstyrelsen blev kvantitativt 
jämställd i mitten av 1990-talet. Ökningen av antalet kvinnor i kommun-
styrelsen har genomgående varit lägre än den sammanlagda ökningen av 
andelen kvinnor i nämndorganisationen (se figur 1). Denna tendens bröts 
efter kommunalvalet 2002, då fler kvinnor än män valdes in i kommun-
styrelsen samtidigt som den totala andelen kvinnliga nämndpolitiker 
minskade (tabell 4).29 

Figur 2.  
Kvinnor och män i Norrköpings kommunstyrelse 1970–2005. Procent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: SaN, Förteckning över innehavare av kommunala uppdrag i Norrköpings 
kommun. 
 
Att männens dominans i kommunstyrelsen minskar över tid kan tolkas 
som att det har skett en maktförskjutning från män till kvinnor. Trots det-
ta menar många kvinnliga politiker som har intervjuats för denna av-
handling att männen innehaft den verkliga makten i Norrköpings kom-
mun.30 En förklaring till detta skulle kunna vara att de manliga politiker-
nas makt bygger på att de innehar de tyngsta positionerna. Nästa steg i 
analysen är därför att analysera könsrepresentationen i fråga om de 
heltids- och halvtidsarvoderade positionerna.  
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Kommunstyrelsens ordförande 
I Norrköping infördes systemet med arvoderade politiska uppdrag redan 
1947, och från och med 1950-talet var ordförandena i de tunga nämnderna 
i praktiken halvtidsarvoderade. Kommunsammanläggningsprocessen sam-
manföll med en period i den kommunala utvecklingen som med Åsa Fol-
kessons ord kan beskrivas som den period då ”politik” förändras från 
ideellt engagemang, bisyssla och fritidssysselsättning till något som kan 
liknas vid yrkesutövning.31 Från och med 1960-talet kan man säga att det 
växte fram en yrkeskår av mer eller mindre professionella politiker som 
innehade hel- eller halvtidsarvoderade uppdrag på kommunledningsni-
vå.32 Därmed uppstod en kategori politiker som på heltid ägnade sig åt att 
styra kommunen.33 De heltidsarvoderade kommunalråden kom därmed 
att få en mycket stark ställning i den politiska makthierarkin.  

Följande personer har innehaft posten som kommunstyrelsens ordfö-
rande i Norrköpings kommun:  

Manne Jarméus (s), 1955–1976 
Karl Erik Wernersson (s), 1977–1988 
Kaj Krantz (s), 1989–1991 
Stefan Hagfelt (m), 1992–1994 
Kjell Norberg (s), 1995–2000  
Gunnel Gennebäck (s), 2000–2001 
Mattias Ottosson (s), 2002–  

Med ett enda undantag, då en kvinnlig politiker valdes till ordförande i 
kommunstyrelsen, har endast män innehaft denna position. Den första i 
raden av manliga kommunstyrelseordföranden satt också längst vid mak-
ten. Två av dem, Manne Jarméus och Karl-Erik Wernersson, avsade sig 
uppdraget på grund av hög ålder. Kaj Krantz avgick efter det att social-
demokraterna förlorat makten i kommunalvalet 1991. Kjell Norberg av-
led, och Gunnell Gennebäck tvingades avgå efter en kort tid på grund av 
en så kallad ”skandal”. Av listan ovan framgår också att samtliga ordfö-
randen utom en, Stefan Hagfelt, har varit socialdemokrater.  

Kommunalråden 
År 1968 utsågs högerpartiets Lena Lundblad som första kvinna till kom-
munalråd med ansvar för kulturen och skolan.34 Hon kom att inneha den 
posten fram till och med att majoritetsstyret infördes år 1973. Därefter 
dröjde det till 1979 innan en kvinnlig politiker blev heltidsarvoderad ord-
förande i Centrala byggnadskommittén och Hyresbostäder. Trots att det 
var fråga om ett heltidsuppdrag hade hon inte titeln kommunalråd. I bör-
jan av 1980-talet anställdes även en kvinnlig politiker, Maj-Inger Klingvall 
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(s) som kommunalrådssekreterare. Hon kom under en period på 1980-
talet att arbeta heltid som vice ordförande i socialnämnden.35 Det var först 
efter kommunalvalet 1989 som två kvinnliga politiker, Ulla Petterson Car-
valho (s) och Majlis Alm (s), formellt utsågs till kommunalråd.  

I början av 1990-talet blev kommunalrådsinstitutionen åter mansdo-
minerad. Det berodde på att den borgerliga alliansen, som tog över mak-
ten efter kommunalvalet 1991 endast utsåg manliga kommunalråd.36 När 
socialdemokraterna återkom till makten 1994 infördes en ordning som in-
nebar att man fördelade kommunalrådsposterna på både kvinnor och 
män. Mellan åren 1994 och 2002 innehades kommunalrådsposterna av tre 
män och två kvinnor. Detta könsmönster förändras efter kommunalvalet 
år 2002, på så sätt att den högsta politiska ledningen kom att bestå av en 
manlig kommunstyrelseordförande och fyra kvinnliga kommunalråd, 
samt en kommunstyrelse bestående av en majoritet kvinnliga ledamöter, 
och en kvinnlig kommunfullmäktigeordförande. Därtill innehades flerta-
let av de tunga ordförandeposterna på nämndnivå av kvinnliga politiker. 
Nedan kommer att framgå att även ordförandeposterna på nämndnivån 
blev kvinnodominerade efter kommunalvalet 2002, då tio av sammanlagt 
femton nämndordföranden var kvinnor och flera av de hårda nämnderna 
för första gången fick en kvinna som ordförande (tabell 4).37 Detta kan ut-
ifrån avhandlingens perspektiv tolkas som att den politiska ledningen fick 
en mer kvinnlig framtoning.  

Kvinnliga politiker som nämndordföranden  
Ifråga om ordförandeskapet i kommunens nämndorganisation började 
den horisontella könsstrukturen att förändras från och med slutet av 1960-
talet. Dessförinnan var dessa positioner helt och hållet dominerade av 
manliga politiker. Före kommunalvalet år 2002 hade de kvinnliga politi-
kerna huvudsakligen varit ordförande i nämnder som ansvarade för de 
mjuka politikområdena (tabell 4).38  
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Tabell 4.  
Kvinnliga och manliga ordföranden i mjuka respektive hårda enheter 1970 och 
2005. Antal. 

 1970   2005   
 Män  Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 
Ordf. i mjuka enheter 8 3  1 6  
Ordf. i hårda enheter 13 0  4 4  
Totalt antal ordf. 21 3 24 5 10 15 

 
Källa: SaN, Förteckning över innehavare av kommunala uppdrag i Norrköpings 
kommun. 
I kategorin mjuka enheter ingår: Demokratiberedningen, Krisledningsutskottet, 
Utskottet för välfärd/hållbar utveckling, Barn- och ungdomsnämnden, Gymna-
sienämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden, Vård- och omsorgs-
nämnden. I hårda enheter ingår: Kommunens revisorer, Personalutskottet, Utskot-
tet för strategiska frågor, Arbetsmarknads- och vuxen utbildningsnämnd, Bygg-
nads- och miljöskyddsnämnden, Kollektivtrafiknämnden, Stadsplaneringsnämn-
den, Tekniska nämnden/Trafiknämnden. Jfr Bengtssons typologisering i 
M Bengtsson 2003, s 75, 76. 
 
Av tabell 4 ovan framgår att de manliga ordförandena var i kraftig majori-
tet år 1970. Vid detta mättillfälle hade endast tre kvinnliga politiker ett 
ordförandeuppdrag i någon av de mjuka enheterna. Analysen av ordfö-
randepostern visar att manliga politiker under större delen av undersök-
ningsperioden innehade ordförandepositionerna i både hårda och mjuka 
enheter. De enda undantagen har varit socialnämnden, konsumentnämn-
den och fritidsnämnden där ordförandeskapet har växlat mellan könen.  

Ett hopp fram i tiden till år 2005 visar att det skedde en märkbar för-
ändring av den horisontella könsstrukturen i början av 2000-talet. Dels 
hade antalet ordförandeuppdrag som helhet minskat, dels bestod den 
samlade ordförandegruppen av två tredjedelar kvinnor. Av tabellen ovan 
framgår också att antal kvinnor som var ordföranden i hårda enheter öka-
de, jämfört med 1970. Det framgår också att fler kvinnliga än manliga po-
litiker innehade ordförandeposterna i de mjuka enheterna. Detta kan så-
ledes tolkas som ett verkligt brott med den traditionella könsstrukturen 
eftersom den politiska ledningen även på nämndnivå fick en mer kvinno-
dominerad framtoning.  
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Könsstrukturen i Norrköpings nämndorganisation  
i ett jämförande perspektiv 

Att det politiska arbetet i kommunen synes vara uppdelat efter könstill-
hörighet har forskningen tolkat som ett tecken på att kvinnors och mäns 
politiska deltagande regleras av ett ”kontrakt” mellan könen. Flera fors-
kare menar därför att horisontella och vertikala könsmönster återspeglar 
kvinnors underordning i samhället. De menar att kvinnor fått tillträde till 
vissa politikområden och vissa positioner under förutsättning att detta 
inte hotar de manliga politikernas maktställning.39 Eftersom detta antas 
vara generella mönster bör således dessa mönster uppträda även i Norr-
köpings kommuns nämndorganisation. Nedan kommer därför analysen 
av könsstrukturen i Norrköping att jämföras med andra studier.  

Den studie som har störst beröringspunkter med denna är statsveta-
ren Mats Bengtssons undersökning Kvinnor och män i lokalpolitiken (2003). 
En jämförelse visar att kvinnorepresentationen i Norrköpings nämnder 
genomgående har varit högre än i de kommuner som ingick i Bengtssons 
undersökning (tabell 5). Bengtssons studie visar också att den manliga re-
presentationen mellan 1970 och 1993 var hög i både hårda och mjuka en-
heter, men att de kvinnliga politikerna under samma period var relativt 
överrepresenterade i de mjuka enheterna.40 Det var således inte enbart i 
Norrköping som de manliga politikerna ”stannade kvar” i de mjuka poli-
tikområdena, även efter det att andelen kvinnliga ledamöter ökade i dessa 
enheter. 

Tabell 5.  
Kvinnor och män i kommunala nämnder 1968, 1979 och 1993. Procent. 

 Bengtssons studie Norrköping 
 Män Kvinnor Män Kvinnor 
1968 85 15 86 14 
1979 75 25 69 31 
1993 67 33 55 45 

 
Källa: Bengtsson, 2003; SaN, Förteckning över innehavare av kommunala uppdrag 
i Norrköpings kommun. 
 
I Svenska kommunförbundets rapport Delad kommunal makt (1998) drog 
man slutsatsen att kvinnorna fanns representerade i de mjuka enheterna 
medan männen i hög utsträckning dominerade i de hårda enheterna. Den 
statistik som underbyggde denna slutsats visar emellertid att andelen 
manliga politiker genomgående har varit hög även i de mjuka enheterna. 
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Till exempel kan man utläsa av statistiken, som presenterades i rapporten, 
att andelen män i kommunernas socialnämnder i genomsnitt uppgick till 
cirka 45 procent i mitten av 1990-talet. Dessutom visar rapporten att den 
manliga representationen ökade i ännu flera av de mjuka politikområde-
na mellan 1994–1998. Detta mönster stämmer väl överens med den hori-
sontella könsfördelningen i Norrköpings kommuns nämndorganisation. 
Slutsatsen är att de manliga politikerna i såväl Norrköping som andra 
kommuner genomgående har varit mycket väl representerade i både 
mjuka och hårda politikområden, däremot har de kvinnliga politikerna 
oftast varit kraftigt överrepresenterade i de mjuka politikområdena. Med 
andra ord förefaller den största skillnaden ha funnits mellan kvinnor som 
deltagit i det politiska arbetet i hårda politikområden respektive kvinnor 
som varit engagerade i mjuka politikområden.  

Bengtsson använder beteckningen basfunktionsnämnder för att sorte-
ra analysen av kvinnor och mäns representation i hårda politikområden. 
Genom att använda samma analsyenheter kan den horisontella köns-
strukturen i Norrköping jämföras med den strukturella förändringen i de 
kommuner som ingick i Bengtssons studie.41 Hans undersökning av köns-
representationen i basfunktionsnämnderna mellan åren 1968 och 1993 vi-
sar att männen har varit i kraftig majoritet i dessa politikområden. Det vill 
säga, de kvinnliga politikernas representation i hårda politikområden har 
utvecklats från i princip inga kvinnor alls år 1968 till en så kallad stor mi-
noritet år 1993.42 

Av tabellen nedan (tabell 6) framgår också att kvinnors representation 
i de hårda enheterna i Norrköping i huvudsak följde detta utvecklings-
mönster. När antalet kvinnliga politikerna på allvar började öka i Norr-
köpings nämndorganisation skedde detta främst via deltagande i social-
nämnden, sociala distriktsnämnder, konsumentnämnder, skolstyrelser 
och kulturnämnder.43 Detta innebär att den kvantitativa jämställdheten 
framförallt ökade i de mjuka politikområdena.  
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Tabell 6.  
Kvinnor och män i kommunala basfunktionsnämnder 1968, 1979 och 1993.  
Procent. 

 Bengtssons studie Norrköping 
 Män Kvinnor Män Kvinnor 
1968 93 7 100 0 
1979 92 8 76 24 
1993 69 31 72 28 

 
Källa: Bengtsson 2003; SaN, Förteckning över innehavare av kommunala uppdrag 
i Norrköpings kommun. 
Jämförelsen ska dock tolkas med en viss försiktighet eftersom de nämnder som jag 
bygger mina beräkningar på inte till fullo överensstämmer med Bengtsons katego-
risering.  
 
Forskningen har således visat att skillnaderna mellan kvinnor och mäns 
representation har jämnats ut i den kommunala nämndorganisationen 
som helhet och i synnerhet i de mjuka politikområdena. Männen har dock 
varit och är fortfarande i klar majoritet när det gäller de formellt sett 
tyngsta maktpositionerna.44 Detta mönster bekräftas i Bengtssons under-
sökning, som visar att manliga politiker i mycket hög utsträckning har in-
nehaft ordförandeposterna i kommunstyrelser och nämnder. Den manliga 
dominansen på ledande positioner försvagades över tiden men hade inte 
upphört helt och hållet år 1993.45 Genomgången av könssammansättning-
en i Norrköpings nämnder tycks således bekräfta förekomsten av de hori-
sontella och hierarkiska könsstrukturer som identifierats i tidigare forsk-
ning, men analysen behöver nyanseras.46  

För det första kan konstateras att den manliga dominansen i den poli-
tiska toppen bröts i Norrköping efter kommunalvalet 2002. Analysen av 
den politiska ledningsnivåns kvantitativa jämställdhetsutveckling i Norr-
köping visar att genusregimer som bygger på manlig dominans är sega 
strukturer, men att de trots allt kan förändras. Utifrån ett genusteoretiskt 
perspektiv har den manliga dominansen i det politiska toppskiktet förkla-
rats vara en effekt av att män och kvinnor värderas olika. Att manliga po-
litiker i mycket stor utsträckning har innehaft det politiska ledarskapet 
förklaras således av att män generellt tillmäts högre status än kvinnor. 
Därför har manliga politiker ansetts vara mer kompetenta att styra kom-
munen.47 Att denna maktordning kan fortsätta att reproduceras beror en-
ligt denna teori på könsarbetsdelningen. De hårda (manliga) politikområ-
dena tillskrivs högre status än de mjuka (kvinnliga) politikområden . En-
ligt Yvonne Hirdmans systemteori är det genom att ”hålla isär” könen i 
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det politiska arbetet, som männen har kunnat fortsätta att besätta de 
tyngsta maktpositionerna (kapitel 2). Denna teori borde således innebära 
att män, som innehar ett förtroendeuppdrag i någon av de mjuka enhet-
erna, får lägre status i den interna makthierarkin eftersom dessa områden 
förknippas med kvinnor. Det finns dock ett exempel i avhandlingens 
källmaterial som motsäger detta. När Kaj Krantz tillrädde posten som 
kommunstyrelsens ordförande 1989 hade han under många år varit ord-
förande i socialnämnden och i den rollen drivit barn- och äldreomsorgs-
frågor.48 Han borde med andra ord inte ha kunnat bli styrelseordförande. 
Ett enskilt exempel räcker dock inte för att förkasta en teori men detta ex-
empel visar att man sannolikt inte kan förklara problemet med bristande 
kvalitativ jämställdhet genom att hänvisa till den horisontella könsstruk-
turen och uppdelningen i hårda respektive mjuka områden.   

För det andra, om det har förhållit sig på det sättet att kvinnor och 
mäns politiska deltagande har byggt på ett osynligt genuskontrakt, som 
enligt Hirdman påbjuder att kvinnor och män helst inte ska blandas, bor-
de detta rimligen medföra att manliga politikerna vid en viss tidpunkt, 
lämnar över ansvaret för de mjuka frågorna till de kvinnliga politikerna. I 
annat fall riskerar männen att drabbas av en statusförlust. Detta stämmer 
dock inte heller med analysen i detta kapitel. Den visar istället att den 
manliga representationen fortsatte att vara hög eller högre än kvinnore-
presentationen i de mjuka nämnderna, även efter det att de kvinnliga po-
litikerna hade integreras i nämndorganisationen.  

I rapporten Delad kommunal makt presenterades könsuppdelad stati-
stik till och med mandatperioden 1998–2002. Den visar att mer än tre fjär-
dedelar av kommunernas revisionsorgan, tekniska nämnder och bygg-
nadsnämnder bestod av manliga ledamöter i slutet av 1990-talet.49 Av det-
ta drogs slutsatsen att den kommunala organisationen var könsuppdelad. 
Däremot kommenterades inte den aspekt av statistiken som visade att 
den manliga representationen i socialnämnderna, kultur- och fritids-
nämnderna och utbildningsnämnderna under motsvarande period i ge-
nomsnitt pendlade mellan 45 och 55 procent. Det betyder att männens re-
presentation i vad som brukar beskrivas som kvinnliga politikområden 
var lika hög eller något högre än den kvinnliga representationen även i 
andra kommuner kring millennieskiftet. Sett till hela perioden 1970-2006 
visar detta kapitel att de manliga politikerna inte ”övergav” de mjuka po-
litikområden eller de mjuka frågorna, så som teorin om könens isärhåll-
ning förutsäger. Slutsatsen är att den ökade kvinnorepresentationen un-
der framför allt 1970- och 1980-talet förändrade genusregimens könsstruk-
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tur men inte ledde till att nämndorganisationen strikt delades in efter 
könstillhörighet.  

Den administrativa ledningens könsstruktur  
Den verksamhet, som utförs i kommunal regi, verkställs huvudsakligen 
av kvinnlig arbetskraft. Framväxten av en kvinnodominerad sektor gick 
hand i hand med utbyggnaden av sociala välfärdsinrättningar. I mitten av 
1990-talet var sjuttiosex procent av Norrköpings kommuns anställda per-
sonal kvinnor. År 2007 hade den siffran ökat till åttiotre procent. Den 
manliga arbetskraften återfinns framför allt inom de hårda sektorerna 
medan den kvinnliga personalen är verksam inom de mjuka sektorerna. 
Den kommunala verksamheten präglas således av en könsstruktur som 
bygger på en tydlig könsuppdelning, som tenderar att förstärkas över ti-
den. År 2007 arbetade nittiofyra procent av den kvinnliga personalen 
inom vård- och omsorgsrelaterade sektorer medan sjuttio procent av den 
manliga personalen arbetade inom de hårda sektorerna. Sammantaget ty-
der detta på att kommunens verksamhet successivt har förkvinnligats över 
tiden. Det finns dock ett undantag från detta mönster, nämligen den högs-
ta ledningen.  

Före 1980-talet fanns det överhuvudtaget inte några kvinnliga chefer 
på mellan- eller toppnivå i Norrköping. Av sammanlagt 19 avdelnings- 
eller förvaltningschefer fanns det i slutet av 1980-talet endast två kvinnli-
ga tjänstemän som hade titeln chef.50 I samband med att kommunen in-
förde kommundelsnämnder 1989 inrättades en ny chefskategori benämnd 
kommundelschef. Sammanlagt anställdes tolv chefer varav fyra var kvin-
nor. Två av kvinnorna rekryterades internt. De hade tidigare arbetat som 
personalsekreterare på skolkontoret respektive varit föreståndare för ett 
socialkontor. Två kvinnor externrekryterades, den ena med bakgrund 
som avdelningschef vid Invandrarverket och den andra som områdeschef 
vid Socialförvaltningen i Göteborgs kommun.51 Tre manliga chefer rekry-
terades utifrån. Deras bakgrund var skolledare, administrativ chef i lands-
tinget och kommundelschef i Motala kommun. Samtliga män som rekry-
terades internt hade tidigare arbetat inom den sociala sektorn i Norrkö-
pings kommun.52 Jag lyfter fram dessa exempel eftersom de visar att des-
sa personers bakgrund avvek från den traditionella indelningen i manliga 
och kvinnliga arbetsuppgifter.  

Ett hopp fram i tiden visar att könsstrukturen i den administrativa 
toppen inte förändrades under perioden 1990–2006. En analys av den 
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högsta tjänstemannaledningen år 2007 visar att den bestod av en manlig 
kommundirektör och dennes stab av fem manliga tjänstemän. Utöver 
själva staben fanns direkt underställda kommunchefen sex personer med 
titeln kontorschef varav fem av dessa var män och en var kvinna.53 Av 
sammanlagt tjugofyra ”toppchefer” på förvaltningschefsnivå var sex che-
fer kvinnor år 2007. Det betyder att sjuttiofem procent av kommunens 
högsta chefer var män. Slutsatsen är att ju högre upp i administrationens 
sociala makthierarki man kommer desto färre kvinnliga chefer. Denna 
könsstruktur förblev mer eller mindre oförändrad mellan 1970 och 2006.  

Sammanfattande analys  
I detta kapitel har genusregimens horisontella och vertikala könsstruktu-
rer undersökts med hjälp av statistik. Syftet med denna analys har varit 
att skapa en bild av förändringar i relationerna mellan kvinnor och män 
på formella positioner. Som nämndes i kapitel 2 är genusregimer inte 
könsneutrala utan färgade av en redan etablerad maktordning.54 Detta 
bekräftas också av analysen av nämndorganisationen vilken visar att det 
fåtal kvinnliga politiker, som var engagerade i kommunalpolitiken i bör-
jan av 1970-talet, framför allt var ledamöter i de mjuka nämnderna. Vid 
denna tidpunkt saknades kvinnlig representation i mer än hälften av 
kommunens nämnder. Därtill var kommunstyrelsen och de heltidsarvo-
derade positionerna helt och hållet mansdominerade. En slutsats som kan 
dras är att denna könsstruktur avspeglade en genusregim som exklude-
rade kvinnor från makt och inflytande. Detta genusmönster stämmer ock-
så överens med Hirdmans genusteori.  

Därefter påbörjades en förändringsprocess som medförde att skillna-
derna mellan kvinnor och mäns representation i de kommunala nämn-
derna jämnades ut och från och med mitten av 1990 kan nämndorganisa-
tionen i kvantitativ bemärkelse sägas vara jämställd. Analysen av den po-
litiska toppens könsstruktur vittnar om att den länge var mansdominerad. 
Denna ordning bröts först i början av 2000-talet då flera av de ledande po-
sitionerna kom att innehas av kvinnliga politiker. Den horisontella och 
vertikala könsstruktur som utmärkte kommunalpolitiken i början av 2000-
talet kan tolkas som ett uttryck för en genusregim som tillät kvinnor att 
delta i den politiska styrningen och som inkluderade kvinnliga ledare. 
Trots att det fanns många kvinnor som hade tillräckligt erfarenhet och 
kompetens för att ta på sig ordförandeskapet i en rad olika nämnder efter 
kommunalvalet 2002, utsåg det socialdemokratiska partiet en ung och re-
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lativt oerfaren man till ny ordförande i kommunstyrelsen. Detta kan tol-
kas som att de kvinnliga kommunalpolitikerna med tiden fått framskjutna 
positioner i den politiska toppen, men med undantag för en kort period 
då Gunnel Gennebäck var ordförande i kommunstyrelsen, har de inte nått 
den mest framskjutna positionen.  

Sammantaget vittnar analysen i detta kapitel om att relationen mellan 
kvinnor och män på formella positioner har förändras på ett sätt som ty-
der på att det skett en verklig maktförskjutning från manliga till kvinnliga 
politiker. Märk väl att den administrativa ledningsorganisationen i början 
av 2000-talet i princip enbart bestod av män. Det innebar att den maktsfär 
som ledande politiker och tjänstemän befinner sig i på kommunlednings-
nivå, vid denna tidpunkt kännetecknades av en politisk ledning med 
kvinnliga förtecken och en manligt dominerad tjänstemannaledning.  

Tidigare forskning har kommit fram till att den politiska produktionen 
på nämndnivå har varit organiserad på basis av politikernas könstillhö-
righet.55 Denna beskrivning av könsstrukturen stämmer dock inte in på 
mansrepresentationen i Norrköping. Analysen av hårda respektive mjuka 
nämnder vittnar istället om att andelen män under perioden 1970–2006 
genomgående har varit hög i såväl hårda som mjuka politikområden. För 
att tala klarspråk: kvinnors integration i kommunalpolitiken medförde 
inte att männen lämnade över det politiska ansvaret för de mjuka nämn-
derna till de kvinnliga politikerna. Genusregimen tycks med andra ord 
inte hindra män från att i ungefär lika stor utsträckning som i början av 
1970-talet delta som ledamöter i de mjuka verksamheternas styrelser, 
även efter att kvinnorna på allvar integrerades i nämndorganisationen. 
Genus förefaller alltså inte vara en faktor som påverkar mäns politiska 
deltagande. Detta oberoende av huruvida nämndorganisationens köns-
struktur är mansdominerad eller inte.  

Däremot förefaller genus vara en faktor som påverkat kvinnors poli-
tiska deltagande. Trots att de kvinnliga politikerna ökade i antal över tid i 
både hårda och mjuka nämnder var de kvinnliga politikerna i slutet av 
undersökningsperioden fortfarande underrepresenterade i de hårda poli-
tikområdena. Den största skillnaden mellan politikerna fanns inom den 
kvinnliga politikergruppen, så till vida att den relativa skillnaden mellan 
kvinnors representation i hårda respektive mjuka nämnder var betydligt 
större än motsvarande skillnader inom den manliga politikergruppen. 
Slutsatsen är att den ökade kvinnorepresentationen i politiken under 
1970- och 1980-talen inte ledde till att den kommunala nämndorganisa-
tionen delades upp efter genustillhörighet. Teorin om att kvinnors under-
ordning vidmakthålls genom att kvinnor och män ”hålls isär” stämmer 
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således inte med denna avhandlings empiriska resultat beträffande den 
politiska nivån. Icke desto mindre framträder ett könsmönster inom den 
kvinnliga politikergruppen som överensstämmer med den tidigare forsk-
ningens beskrivning av den lokala politikens horisontella könsstruktur. 
Nämligen den att huvuddelen av den kvinnliga politikergruppen åter-
finns i de mjuka politikområdena. Dessutom förefaller genussystems-
teorin stämma överens med det empiriska resultatet beträffande tjänste-
mannaorganisationen. 
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Kapitel 7 

Genusregimen 1970–1988 

 
Det är ändå så att man måste konstatera att den som är 
ordförande i kommunstyrelsen, han har en viss makt. Det 
är ofrånkomligt därför att sitter man och är den som ska 
försöka driva en hygglig ekonomisk politik för kommu-
nen, och samtidig får det inte bli för höga skatter så måste 
det bli så att den som är ordförande är något av en diri-
gent i politiken. När det gäller den ekonomiska delen och 
det omfattar ju nästan allting i en kommun. (Manne Jar-
méus, kommunstyrelsens ordförande 1955–1976.)  

I detta kapitel behandlas genusregimens informella maktstruktur mellan 
1970 och 1988. Som nämndes i inledningskapitlet kan jämställdhet mellan 
kvinnor och män undersökas utifrån både kvantitativa och kvalitativa in-
fallsvinklar. Analysen av nämndorganisationens kvantitativa könsstruk-
tur(er) som genomfördes i föregående kapitel säger med andra ord ingen-
ting om maktbalansen mellan könen verkligen förändrades till följd av att 
andelen kvinnor på formellt sett tunga positioner ökade mot slutet av 
1990-talet och början av 2000-talet. För att förstå varför antalet kvinnliga 
politiker kan öka samtidigt som de upplever att ojämställda maktförhål-
landen kvarstår, behöver man undersöka den informella maktstrukturen. 
Ambitionen är dock inte att reda ut vad som exakt har ägt rum i maktens 
korridorer utan kapitlet syftar till att skapa en trovärdig bild av maktrela-
tionerna i toppen av den politiska organisationen, som sedan kan använ-
das för att diskutera frågan om kvinnliga politikers makt ökat över tid, el-
ler inte. 

Såsom slogs fast i kapitel 2 används begreppet genusregim för att 
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fånga in den dimension av maktstrukturen som vilar på makt förenad 
med könstillhörighet. Utgångspunkten i analysen är att genusregimen: (1) 
organiserar genusrelationer utifrån tidsbundna föreställningar om hur 
kvinnor och män är till sin ”natur”; (2) att dessa föreställningar om kö-
nens natur över tid formar en institutionell maktordning som avspeglar 
sig i den sociala praktiken; (3) att genusregimen därmed fungerar som en 
informell maktstruktur som ger upphov till skillnader mellan kvinnor och 
mäns tillgång till verklig makt och inflytande; (4) att det finns en viss in-
byggd tröghet som gör att genusregimen fungerar spårberoende, varmed 
menas att maktförändringar mellan kvinnor och män sker inom ramen för 
de ”spår” som den institutionaliserade maktordningen och den sociala 
praktiken lämnar efter sig.  

För att kunna undersöka problemet med bristande kvalitativ jäm-
ställdhet behöver man alltså först synliggöra de informella maktrelatio-
nerna, för att i nästa steg sätta in denna ”dolda” maktstruktur i ett föränd-
ringsperspektiv. För detta ändamål används här framför allt informante-
rnas berättelser som källmaterial. Utgångspunkten i analysen av det 
muntliga källmaterialet är att berättelser om hur politiker och tjänstemän 
har interagerat med varandra vittnar om konkreta maktförhållanden (ka-
pitel 4). Informanternas upplevelser och erfarenheter fyller i detta fall två 
funktioner. Dels används dessa berättelser för att teckna en bild av den 
politiska ledningens sociala framtoning, dels används dessa berättelser för 
att undersöka om det finns ett samband mellan posten som kommunsty-
relsens ordförande och en eller flera manlighetsideal.  

I detta kapitel utgår jag således från att det ur informanternas berät-
telser och beskrivningar går att urskilja gemensamma erfarenheter och 
upplevelser som kan relateras till de olika personer som innehaft posten 
som kommunstyrelsens ordförande. Genom att jämföra likheter och skill-
nader mellan dessa berättelser kan man, enligt min mening, teckna en bild 
av den informella maktstrukturen och därigenom synliggöra vilken typ 
av maktmodell som den politiska styrningen vilat på. Den bild som växer 
fram ur informanternas beskrivningar av kommunstyrelsens ordförande 
analyseras sedan ur ett genusperspektiv för att på så sätt synliggöra den 
rådande genusregimen. Det muntliga källmaterialet kompletteras även av 
nedslag i Norrköpings kommuns informationstidning Vårt Norrköping. 
Dispositionen i kapitlet följer en kronologisk ordning. Först presenteras 
informanternas beskrivningar av olika kommunstyrelseordförande däref-
ter följer analysen av genusregimens förändring. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande analys utifrån avhandlingens teoretiska och analytiska 
ram.  
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Socialdemokratisk styrningshegemoni  
Norrköpings kommun bildades formellt 1 januari 1971 genom samman-
slagning av Norrköpings stad och de mindre kommunerna Skärblacka, 
Kvillinge och Kolmården.1 Att i detalj redogöra för turerna/processen 
som ledde fram till bildandet av Norrköpings kommun ligger utanför den 
här avhandlingens syfte. Kort kan nämnas att av de fyra kommuner, som 
länsstyrelsen 1962 förslog skulle slås samman med Norrköpings stad, ville 
en kommun inte bli sammanslagen med Norrköping. Det borgerligt styr-
da Vikbolandet ville bilda en egen kommun eller alternativt bli samman-
slagen med Söderköping. Flera gånger försökte politikerna i Vikbolandet 
(utan framgång) förmå länsstyrelsen att ändra sitt beslut. När kommunen 
inte fick gehör för sina argument att slås ihop med Söderköping valde 
man slutligen att följa länsstyrelsens beslut, och år 1974 uppgick Vikbo-
landet i Norrköpings kommun.2 När sammanläggningsprocessen fullbor-
dades 1974 hade den pågått i över tio år.3  

Kommunsammanläggningen ledde till en genomgripande förändring 
av Norrköpings kommuns centrala nämndorganisation. När den nya or-
ganisationen trädde i kraft 1 januari 1974 förändrades styrningsförutsätt-
ningarna.4 En av de viktigaste förändringarna var att den politiska majori-
teten i kommunfullmäktige tog över samtliga ordförandeposter i nämn-
der och styrelser. Det betydde slutet för samlingsstyrning över partigrän-
serna. Motivet till organisationsförändringen beskrevs av kommunstyrel-
sens ordförande Manne Jarméus på följande sätt: ”Syftet med förändring-
en är att kommunstyrelsen, som kan sägas vara kommunens regering, 
skall få bättre möjlighet att samordna den översiktliga planeringen.”5   

I den nya kommunala organisationen infördes 1974 organiserades den 
politiska styrningen i fem så kallade ”rotlar” med ett kommunalråd som 
högsta ansvarig för vart och ett av dem.6 Nyordningen innebar också att 
ett planeringsutskott infördes under kommunstyrelsen. Detta utskott be-
stod av de ledande politikerna i kommunstyrelsen. Till skillnad mot tidi-
gare styrmodell, då kommunstyrelsens ordförande var det enda kommu-
nalrådet i kommunstyrelsen, tog nu samtliga kommunalråd plats i kom-
munstyrelsen och dess planeringsutskott.  

En dirigent i politiken  
Från och med 1950-talet fick också stadens styrelse en starkare maktställ-
ning i förhållande till övriga kommunala organ, inklusive kommunfull-
mäktige. Detta berodde på att staten ville att kommunerna skulle bli mer 
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beslutseffektiva. I kommunallagen från 1953 förespråkades att kommu-
nens styrelse skulle ha en egen maktsfär. För att markera detta infördes en 
institutionell ordning som innebar att samtliga ärenden som behandlades 
i kommunfullmäktige först måste passera kommunstyrelsen (berednings-
tvång). Formellt sett betraktades dock styrelsens makt som likvärdig med 
den som utövades av övriga kommunala organ. Kommunallagen 1953 be-
tonade också att den kommunala styrningen skulle ske i samförstånd över 
partigränserna. Därför utökades den proportionella valmetoden så att den 
även omfattade tillsättningen av drätselkammarens ledamöter.  

Många av informanterna vittnar dock om att kommunallagens bild av 
maktförhållandena inte överensstämde med de verkliga maktförhållan-
dena i Norrköpings kommun. De framhåller istället att den politiska mak-
ten i hög grad var knuten till kommunstyrelsens ordförande Manne Jar-
méus. Som en informant säger skapade Jarméus sig en ”oerhört stark och 
dominerande ställning” i kommunen.7 I flera intervjusvar beskrivs Jarmé-
us som en ”ensamvarg”, som tog ”beslut hos sig själv” och sedan förvän-
tade sig att alla andra skulle sluta upp bakom hans beslut. En annan in-
formant menar: ”Det hände många gånger att Jarméus körde över alla 
andra.”8 Både politiker och tjänstemän vittnar om att det heller inte fanns 
någon samtida politiker eller tjänsteman som öppet gick emot Jarméus. 9 
Detta kan således tolkas som att Jarméus i praktiken innehade både be-
sluts- och dagordningsmakten.  

Den bild av maktrelationerna mellan kommunstyrelsens ordförande 
och övriga politiker som växer fram ur intervjumaterialet stämmer över-
ens med Jarméus egen uppfattning. I en intervju hävdade han att det var 
ofrånkomligt att han i rollen som kommunstyrelsens ordförande hade 
makt att bestämma. Enligt hans världsbild föll det sig naturligt att den 
som hade huvudansvaret för kommunens ekonomi också blev ”något av 
en dirigent i politiken”.10 Jarméus menade således att med det ekonomis-
ka ansvaret följde även ett ansvar för hela det politiska fältet. För att kun-
na axla den rollen krävdes ett visst mod och detta medförde ibland att 
han behövde visa auktoritet. Jarméus vittnade själv om att han ibland till-
rättavisade andra politiker när dessa ifrågasatte hans rätt att ensam be-
stämma: ”Jag talade om för dem vem det var som bestämde”, sade han i 
intervjun.11 

Ska jag vara ärlig, att vara ordförande det var en oerhört 
stor makt, om man var tillräcklig förnuftig och kunde 
samarbeta med folk … Du ska se att jag var ganska hård i 
nyperna när det behövdes även mot mina egna också. Det 
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måste man vara. Man får inte vara allt för feg.12 

Enligt Jarméus egen utsago var det alltså han som bestämde i Norrkö-
pings kommun.  

Karl Erik Wernersson, som senare tog över posten som kommunsty-
relsens ordförande, säger att han styrde kommunen på ett annat sätt än 
Jarméus:  

Manne jobbade mycket på egen hand, jag jobbade gärna 
ihop med mina kollegor … Manne kunde sitta i sin kam-
mare och besluta vad som helst, och det var inte en jävel 
på stan som brydde sej om det va.13 

Flera beskrivningar vittnar om att Jarméus styrka som politiker också låg i 
att han behärskade det politiska spelet, samtidigt som man framhåller att 
de politiska spelreglerna var otydliga, och att det fanns drag av maktspe-
lare hos honom. Omdömen som ”stark och drivande”, ”visste vad han vil-
le”, ”trevlig”, ”folklig”, ”behaglig som människa”, ”tuff” och ”skötsam”, 
förekommer i stort sett i samtliga intervjusvar. Även omdömen som 
”framsynt och kompetent” politiker eller ”begåvad och intelligent” politi-
ker förekommer i intervjuerna.  

En patriarkal maktordning etableras  
Jarméus hade sin maktbas i både den fackliga rörelsen och den socialde-
mokratiska arbetarkommunen.14 Innan han kom in i lokalpolitiken hade 
han varit ombudsman i facket i över 20 år och mellan åren 1953 och 1965 
var han ledamot av arbetarkommunens styrelse.15 Dessutom hade han ett 
förflutet som styrelseledamot i fackföreningsrörelsens centralorganisation, 
FCO, och under hela sin kommunalpolitiska karriär innehade han förtro-
endeuppdrag inom arbetarrörelsens fackliga och politiska gren både på 
lokal, regional och nationell nivå.16 Den dubbla maktbasen i två av arbe-
tarrörelsens tyngsta organisationer, facket och det socialdemokratiska 
partiet var viktig eftersom det grundlade Jarméus starka ställning i kom-
munalpolitiken. Flera informanter betonar också att Jarméus med tiden 
blev ett aktat namn inom arbetarrörelsen, både lokalt och nationellt. 

Trots den starka ställningen i facket och arbetarkommunen är det vik-
tigt att framhålla att Jarméus maktposition skapades i en process, där det 
från början inte var givet att han skulle bli kommunens starke man. År 
1955 fanns det fyra maktsfärer som gjorde anspråk på att styra den kom-
munala utvecklingen i Norrköping: Stiftelsen hyresbostäder, stadsfull-
mäktigegruppen, arbetarkommunen och den fackliga rörelsen. I början av 
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sin kommunalpolitiska karriär befann sig Jarméus således i skärnings-
punkten mellan olika maktintressen med delvis olika dagordningar. Av-
görande för att han skulle kunna ta kontrollen över både beslutsmakten 
och dagordningsmakten var att han hade arbetarrörelsens förtroende, att 
partikollegorna i stadsfullmäktigegruppen var lojala mot honom, samt att 
han kunde hantera stiftelsen Hyresbostäders direktör Karl-Erik Anebäcks 
anspråk på makt och inflytande över bostadspolitiken. Nyckeln till Jar-
méus starka maktställning står alltså att finna i dennes förmåga att hante-
ra maktspelet. Detta maktspel kan sammanfattas i tre punkter: 

– Det partiinterna maktspelet gick ut på att genomföra det socialde-
mokratiska reformprogrammet.  

– Det kommunalpolitiska maktspelet byggde på att partiets politiker i 
kommunfullmäktige kunde samarbeta med den borgerliga opposi-
tionen och ibland fatta beslut utan att ta hänsyn till partilinjen.  

– Den fackliga rörelsens maktspel som gick ut på att utöva inflytande 
över bland annat bostadsbyggandet i Norrköping.  

Den informella makten utgick därför från arbetarkommunen. För att kun-
na utöva styrningsrollen behövde Jarméus således i första hand ha arbe-
tarkommunens och den fackliga rörelsens stöd, och i andra hand stads-
fullmäktigegruppens stöd. Det tydligaste exemplet på vad som kunde 
hända om någon av arbetarkommunens tunga intresseorganisationer för-
lorade förtroende för en ledande kommunalpolitiker, var petningen av 
stiftelsen Hyresbostäders direktör, Karl Erik Anebäck, år 1965.17 Denna 
händelse finns utförligt beskriven i en artikelserie i tidningen Expressen. 
Journalisten Björn Elmbrant tolkade detta som ett maktspel som var 
iscensatt av den fackliga rörelsen: 

Det var en kupp som bara hade ett mål. Att snabbt minska 
makten för den kommunale bostadskungen … Att peta 
honom ur stadsfullmäktige.18 

Utgången av denna händelse stärkte sannolikt Jarméus maktposition. 
”Stans pamp, Manne Jarméus, visste långt i förväg att Anebäck skulle 
rensas bort från kommunallivet genom en facklig kupp. Ändå gjorde han 
inget för att förhindra den”, skrev Elmbrant i Expressen.19 Efter kommun-
sammanslagningen införde socialdemokraterna i Norrköping år 1975 en 
partikretsorganisation och i stället för medlemsmötet blev representant-
skapet det högsta beslutande organ. Detta innebar att risken för oförut-
sedda medlemskupper blev betydligt mindre. 20 

Det finns dock inget i källmaterialet som tyder på att striden handlade 
om att Anebäck var en stark politiker som hotade Jarméus ställning i 
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kommunen. Att han höll sig i bakgrunden när fackets representanter pe-
tade Anebäck ur kommunfullmäktige, tyder på att Jarméus ännu inte 
hade tagit kontrollen över det politiska fältet i Norrköping. Med Ane-
bäcks sorti ur kommunalpolitiken blev Jarméus ensam kvar i toppen.  

Den moderna patriarken 
Formellt sett byggde den politiska styrningen av den kommunala förvalt-
ningen på en kombination av ekonomiska anslag och detaljstyrning. I 
praktiken direktstyrde Jarméus den kommunala verksamheten eftersom 
det var han som hade sista ordet i beslutsprocesserna och bestämde prio-
riteringsordningen. ”Jag vet att jag gick till den socialdemokratiska full-
mäktigegruppen och sa att vi måste bygga ut våra kommunala anlägg-
ningar och jag hade ett program där jag sa att det här måste komma till”, 
berättade han i en intervju.21  

Den maktordning Jarméus etablerade under sin tid som kommunsty-
relseordförande medförde bland annat regelbundna kommunalrådsträf-
far. Som regel handlade dessa möten om att Jarméus informerade kolle-
gorna om vilka beslut han ville få igenom i fullmäktige. Det tidigare 
kommunalrådet för skolfrågor Lena Lundblad (m) vittnar om att varje 
kommunalråd ”fäktade” för sitt politikområde, vilket i hennes fall hand-
lade om att få kommunstyrelsen att prioritera skolfrågorna.22 

I diskussionerna blev det ju så småningom förskjutningar, 
”nej det kan vi inte ta i år det går inte in i budgeten, det 
får vi flytta på” … så kunde man se grejer som man stred 
för flyttas fram … hade jag önskat att det skulle komma 
1972 så kanske vi flyttade fram det till 1973 eller 1974.23  

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen kunde också ta beslut om en 
viss prioriteringsordning men dessa beslut behövde inte Jarméus följa. 
När till exempel planerna på att bygga en ishall diskuteras i början av 
1970-talet beslutade partigruppen att skjuta upp byggnationen, eftersom 
kommunen saknade pengar. ”Dagen efter var Manne ute och sa att nu ska 
vi bygga, han var så stark att han kunde göra sådär”, säger en infor-
mant.24  

Ett annat exempel som kan lyftas fram för att illustrerar maktordning-
en är byggandet av Norrköpings badhus. Detta ärende behandlades först 
av fritidsnämnden, vilken bordlade frågan om ett nytt badhus eftersom 
det saknades pengar i kommunens budget. Men säger en informant: ”Rätt 
vad det var när vi hade kommunalrådsträff sade Jarméus att nu ska vi ta 
det här, nu har vi fått tag i pengar, nu kör vi badhuset, och så var det bara 
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att sätta igång.”25 Att förutsättningarna kunde ändras med kort varsel vi-
sar att Jarméus kunde ta beslut i ärenden som formellt sett andra kom-
munalråd hade ansvar för.  

När Jarméus själv beskriver sin roll som kommunstyrelsens ordföran-
de lyfter han gärna fram sitt stora kontaktnät med elitpolitiker på riksni-
vå. Han sätter också likhetstecken mellan sig själv och kommunen:  

Det fanns månader då jag faktiskt inte hade pengar, jag 
säger jag men menar naturligtvis kommunen hade pengar 
så vi knappt kunde betala ut lönerna [men] man talade 
aldrig om för allmänheten hur svårt det var.26 

Förmågan att ta ansvar för kommunens ekonomiska problem stärkte Jar-
méus position som kommunens ledande politiker. Jarméus kunde utnyttja 
sitt kontaktnät, som sträckte sig långt utanför Norrköping, för att lösa 
kommunens ekonomiska problem. ”Han var den lille fixaren. Han var fe-
nomenal på sånt” säger en informant.27  

Jarméus berättar att det var kvinnliga textilarbetare som såg till att 
han fick sitt första ordförandeuppdrag i facket. Vid den tidpunkten (1936) 
hade beklädnadsfacket enligt honom cirka sju- eller åttahundra kvinnliga 
medlemmar ”och vi var väl inte mer än åttio män”.28 

Får vi se den där Manne skrek tjejerna … det var dom 
som hade röstat in mig … och så valdes jag som ord-
förande i beklädnadsarbetarna i Norrköping.29 

Att en man blev vald till ordförande i en kvinnodominerad organisation 
var dock inte en unik händelse. Trots att majoriteten av medlemmarna ut-
gjordes av kvinnliga textilarbetare kunde bristen på manliga kandidater 
leda till att en manlig vaktmästare valdes till ordförande.30 ”Det var inte 
bara männens fel för många kvinnor var också lite rädda för att ta på sig 
ansvarsfulla uppdrag”, säger en kvinnlig informant. 31 Björn Horgby skri-
ver att i textilstaden Norrköping arbetade många kvinnor i textilfabrikerna 
och i flera fackföreningar var de kvinnliga textilarbetarna i majoritet. Trots 
detta var det nästan bara män som valdes in i fackföreningarnas styrelser el-
ler andra beslutande organ. Horgby drar därför slutsatsen att kvinnor 
tilläts vara representerade i facket men inte att ha den typ av makt och in-
flytande över organisationen som följer av formella uppdrag.32 Jag åter-
kommer till kvinnornas ställning i den socialdemokratiska partiorganisa-
tionen i kapitel 10, men kort kan nämnas att kvinnorna sannolikt inte sak-
nade parlamentariskt makt men de röstade oftast på manliga kandidater 
på årsmötena.  
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Mellan åren 1942 och 1946 var Jarméus anställd som facklig ombuds-
man. Under dessa år grundlades hans ställning i den manliga hierarkin 
inom arbetarrörelsen. Han vittnade själv om hur han lyckades stärka sin 
makt inom arbetarrörelsen genom att organisera ombudsmännen i en sär-
skild organisation: ”Det var ett steg i rätt riktning kan man ju säga för de 
var hårdföra de här ombudsmännen och ofta var de äldre än mig.”33 En 
del av Jarméus framgång låg förmodligen i hans förmåga att ”ta folk” på 
rätt sätt. Elmbrant skrev i Expressen att Jarméus var en diplomat som var 
noga med att inte stöta sig med människor. Detta omdöme bekräftas även 
i det samlade intervjumaterialet. 34  

Den manliga hegemonin i den diskursiva praktiken  
Ovan har framgått att styrningsrollen formades av en stark man som i 
egenskap av kommunstyrelsens ordförande ensam kunde fatta beslut 
utan att först förankra dessa hos övriga politiker. I detta avsnitt ställs be-
skrivningarna av den informella maktstrukturen mot den bild av den po-
litiska ledningen som förmedlades i den diskursiva praktiken. Under pe-
rioden 1971–1976 kan fler olika och mer eller mindre tidsbundna diskur-
ser identifieras i Vårt Norrköping (miljön, sociala reformer, demokrati, 
energikris med flera). Den diskursiva ordning som dock dominerade un-
der denna period kan kallas för ”ekonomidiskursen”. I varje nummer äg-
nades uppskattningsvis cirka 60–70 procent av textutrymmet åt kommu-
nens ekonomi eller frågor som berörde den kommunala expansionen ur 
ett ekonomiskt perspektiv. Jarméus egna texter utgjorde heller inte några 
undantag. Textanalysen visar att närmar 70 procent av innehållet i Jarmé-
us texter på ett eller annat sätt anknöt till ekonomiska perspektiv på 
kommunens utveckling.  

För att hegemonisk makt ska kunna fungera behöver den domineran-
de partens intressen och verklighetsuppfattning delas av den underord-
nade parten. Analysen av Vårt Norrköping under 1970-talet visar att de po-
litiska frågor, som syftade till att utjämna skillnader mellan könen (till ex-
empel utbyggd barnomsorg) systematiskt framställdes som ”ogynnsam-
ma” och ”kostnadskrävande”. Däremot kallades kostnader förknippade 
med den fysiska infrastrukturen för ”investeringar”. Ett genomgående in-
slag i Jarméus texter var att kommunen stod inför en ”ogynnsam kost-
nadsökning” och att denna situation skulle komma att resultera i höjd 
kommunalskatt. Problemet berodde enligt honom på en rad yttre om-
ständigheter som den politiska ledningen inte rådde över. Han under-
strök många gånger att denna ”ogynnsamma kostnadsökning” inte kunde 
skyllas på de politiska ledarna som styrde ”företaget” Norrköping. Detta 
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underströks med hjälp av nyckelfraserna ”förnuftig hushållning med all-
männa medel” och ”noggrann långsiktig ekonomisk planering”, som ofta 
förekom i texterna.35 Ett exempel på språkstilen ges i nedanstående citat:  

Slutligen kan med tillfredställelse noteras att kommunens 
bokslut för 1973 uppvisar positiva siffror … vilket tyder 
på att det har hushållats väl med kommunens kassa. Det 
goda budgetutfallet innebär att vi bör kunna arbeta efter 
målsättningen att skatten skall bli oförändrad även nästa 
år. En viktig förutsättning i det sammanhanget är dock att 
den förväntade ökningen av skatteunderlaget med 7,9 % 
blir verklighet.36  

Denna språkstil kan tolkas som ett sätt att skapa och upprätthålla en ob-
jektiv verklighetsbeskrivning. Den diskursiva analysen visar således att 
den överordnade parten, i det här fallet de socialdemokratiska kommu-
nalråden och i synnerhet kommunstyrelsens ordförande, använde Vårt 
Norrköping för att etablera en verklighetsbild som motiverade varför den 
politiska ledningen behövde höja kommunalskatten, utan att denna höj-
ning nödvändigtvis framstod som en konsekvens av det socialdemokra-
tiska partiets politik. Genom att använda metaforen företaget Norrköping 
framstod eventuella skattehöjningar som en följd av ekonomiska faktorer 
som Jarméus inte hade kontroll över.   

Den hegemoniska maktrelationens främsta kännetecken är att den får 
asymmetriska över- och underordningsrelationer att framstå som harmo-
niska och konfliktfria. Nedanstående citat är ett av många exempel på hur 
Jarméus använde sig av den diskursiva praktiken för att betona icke-
konflikter och konsensus.  

Kommunstyrelsens och budgetavdelningens arbete med 
1974 års budget underlättades genom att kommunför-
valtningarna följt kommunstyrelsens intentioner när det 
gjorde upp sina budgetförslag. Jag vill gärna ge vederbö-
rande en eloge för detta.37  

Det finns flera exempel på att Jarméus använde orden vi eller vår när han 
talade om kommunen, utan att närmar definiera vem eller vilka som om-
fattades av detta vi eller vems vilja han företrädde. Ibland betydde ”vi” 
kommunstyrelsen, ibland han själv och ibland hela kommunen.38 Orden 
vi och vår spelade således en viktig roll eftersom dessa ord signalerade 
enighet och samförstånd. Vid enstaka tillfällen förekom det att Jarméus 
med orden ”en majoritet av kommunstyrelsens ledamöter har beslutat 
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att” markerade att det fanns politiska konfliktlinjer i kommunstyrelsen, 
men att detta hörde till undantagen. Den diskursiva makten utövades 
med andra ord genom att Jarméus texter gestaltade den politiska ledning-
en som opolitisk och neutral.  

Jarméus texter tonade således ner politiska meningsskiljaktigheter, 
vilket skapade ett intryck av att den politiska styrningen präglades av 
konsensus över partigränserna, även efter det att socialdemokraterna en-
samma tog över de ledande posterna. En del av förklaringen till att kom-
munstyrelsens ordförande betonade konsensus och inte konflikter ligger 
förstås i detta mediums funktion på det politiska fältet. Kommunal infor-
mationsverksamhet bör rimligen fylla två syften. Den ena är att hålla 
kommunens invånare informerade om olika kommunala angelägenheter. 
Den andra är att skapa förtroende för demokratin och det politiska syste-
mets förmåga att styra kommunen. En effekt av denna praktik i det aktu-
ella fallet var att den offentliga bilden av kommunledningens kompetens 
kopplades till en manlig person, vilken genomgående förmedlade en verk-
lighetsbild med hjälp av facktermer hämtade från det ekonomiska fältet, 
som traditionellt varit förknippat med män.  

Genusregimen 1970–1976 
Analysen i föregående kapitel visar att både den horisontella och vertikala 
könsstrukturen i början av 1970-talet var manligt dominerad. Detta kan 
tolkas som ett uttryck för en genusregim som uteslöt kvinnor från att in-
neha politisk makt, och som begränsade deras deltagande till vissa poli-
tikområden. Som framgått ovan beskrivs Jarméus som den som bestämde 
i kommunen: en duktig och handlingskraftig person som i kraft av sin 
personlighet byggde upp en mycket stark ställning. I egenskap av kom-
munstyrelsens ordförande stod Jarméus över både politikerkollegorna i 
fullmäktigegruppen och arbetarkommunen, och agerade ibland på ett sätt 
som kunde uppfattas som maktfullkomligt.39 Trots positiva omdömen 
som ”folklig” och ”trevlig”, vittnar många om en hierarkisk och exklude-
rande maktordning. Jag tolkar dessa beskrivningar som ett uttryck för en 
maktordning som byggde på manlig homosocialitet och en typ av aukto-
ritär manlighet som i denna avhandling kopplas ihop med den patriarka-
la maktmodellen.  

Den manliga homosocialiteten framkom i flera av intervjuerna med de 
äldre manliga politikerna, där de beskriver sig som ”Mannes pojkar”. De 
menar att det var Jarméus som skolade in dem i kommunalpolitiken. Det-
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ta ledde sedan till att de tog över kommunalrådsposterna och därmed 
också makten över den politiska processen.40 De flesta av den auktoritära 
manlighetens idealtypiska kännemärken stämmer således in på beskriv-
ningen av den informella maktstrukturen då Manne Jarméus var ordfö-
rande i kommunstyrelsen.41 Den rådande genusregimen i början av 1970-
talet medförde att:  

– kvinnors deltagande i det politiska arbetet var beroende av män-
nens vilja att låta dem vara med 

– manliga politiker bestämde villkoren för deras deltagande 
– kvinnor fick anpassa sig till en politisk kultur som utgick från ett 

manligt tolkningsföreträde, även i de fall när kvinnliga politiker del-
tog i beslutsprocesserna.  

Slutsatsen är att denna genusregim upprätthölls av en manlig hegemoni 
som underordnade och exkluderade kvinnliga politiker från att fullt ut 
delta i styrningen av kommunen. Det betyder dock inte att det saknades 
kvinnliga politiker i rollen som företrädare. Jag kommer att återkomma 
till relationen mellan kvinnliga politiker och den patriarkala maktstruktu-
ren längre fram i avhandlingens kapitel 10.  

En ny kommunstyrelse tar över styrningen 1976–1988 
När Manne Jarméus drog sig tillbaka från politiken år 1976 efterträddes 
han av Karl-Erik Wernersson.42 Till skillnad från Jarméus hade denne sin 
starkaste maktbas i arbetarkommunen. Wernersson hade visserligen fack-
lig bakgrund men det var posten som partiombudsman (han anställdes 
som arbetarkommunens ombudsman 1965) som lade grunden till hans 
starka ställning i kommunalpolitiken.43 Av det skriftliga källmaterialet 
framgår att Wernerson till en början var ifrågasatt av partikollegorna, och 
detta kan illustreras genom ett utdrag ur arbetarkommunens mötesproto-
koll 1965 :  

§ 3 Ombudsmannavalet. Styrelsen föreslår enhälligt att 
Karl Erik Wernersson ska väljas som ombudsman och det 
om möjligt med acklamation. 
§ 4 Beslutades att välja ombudsman med slutna valsedlar. 
§ 6 Ombudsman Curt Hägglund tackade för sig. 
§ 8 Wernersson fick 73 röster och Seine Svensk 61 av 153 
röster.44 
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Protokollet ovan visar att arbetarkommunens styrelses förslag till med-
lemmarna att välja Wernersson till ny partiombudsman med acklamation 
misslyckades. Arbetarkommunens medlemmar var med andra ord splitt-
rade i ombudsmannafrågan och många ville se en annan person som om-
budsman. En månad tidigare hade medlemsmötet även röstat ner ett för-
slag som gick ut på att tillsättningen av ombudsmän skulle flyttas från 
medlemsmötet till arbetarkommunens styrelse.45 Förmodligen var detta 
ett uttryck för en intern maktkamp där de ledande politikerna ville centra-
lisera makten till arbetarkommunens styrelse.  

År 1969 valdes Wernersson till kommunalråd, och år 1970 blev han 
invald som suppleant i arbetarkommunens styrelse.46 När den nya repre-
sentantskapsbaserade partiorganisationen trädde i kraft 1975 hade Wer-
nersson stärkt sin maktposition och när han år 1976 valdes till ordförande 
i arbetarkommunen skedde det med acklamation.47 Den starka ställningen 
befästes ytterligare när Jarméus några månader senare föreslog att Wer-
nersson skulle ta över rollen som kommunstyrelsens ordförande.48  

Den informella maktstrukturen institutionaliseras  
Mellan åren 1977 och 1988 styrde Wernersson i egenskap av kommunsty-
relsens ordförande i Norrköpings kommun. Många informanter vittnar 
om att det fanns stora likheter mellan honom och Jarméus. Som tidigare 
nämnts ledde införandet av ett planeringsutskott år 1975 till att kommun-
styrelsens ordförande fick en starkare ställning. Förenklat kan den institu-
tionella ordningen under denna period beskrivas på följande sätt. Under 
Wernerssons tid som ordförande fanns det några manliga kommunalråd 
som kunde utöva en relativt självständig styrningsroll, säger många in-
formanter, men det var Wernersson som styrde och som syntes utåt.49 
Denna maktordning innebar att Wernersson satt som ”spindeln i nätet”. 
Ärenden som hamnade på kommunstyrelsens bord tog han själv hand om 
(tillsammans med en jurist och kanslichefen) och efter beredning gick 
ärendet vidare till planeringsutskottet – där han själv satt ordförande. Här 
behandlades ärendet på nytt innan det återsändes till kommunstyrelsen. 
Detta för att slutligen behandlas i kommunfullmäktige. På så sätt passe-
rade de flesta ärenden och frågor Wernersson, vilket medförde att kom-
munstyrelsens ledamöter och andra politiker i den politiska beslutsorga-
nisationen inte alltid upplevde att de hade fullt ansvar för sina respektive 
områden.  

Budgetarbetet i de olika sektorsnämnderna styrdes exempelvis från 
planeringsutskottet och nämnderna hade därför inte särskilt stora möjlig-
heter att påverka resurstilldelningen. I praktiken medförde denna makt-
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koncentration att samtliga ärenden och frågor som avhandlades i kom-
munfullmäktige redan på förhand var avgjorda.50 Den informella maktens 
centrum fanns således i kommunstyrelsens planeringsutskott och för-
kroppsligades av Wernersson i egenskap av styrelseordförande.  

Avgränsad manlighet  
En genomgång av planeringsutskottets könssammansättning mellan 1975 
och 1991 bekräftar att detta var en manlig domän. Som framgår av tabell 7 
nedan saknade detta utskott kvinnlig representation under större delen av 
1970- och 1980-talen.51 Den könsstruktur som synliggörs i tabell 7 speglar 
således den informella maktstrukturen. Det var först efter Wernerssons 
avgång som kvinnliga politiker för första gången bereddes plats i plane-
ringsutskottet (som ersättare). Det innebar att kvinnorna hade rätt att när-
vara vid utskottets sammanträden men att de saknade beslutsmakt såvida 
inte någon av männen hade anmält frånvaro.52 

Tabell 7.  
Kvinnor och män i kommunstyrelsens planeringsutskott 1975–1990. Antal. 

 Ord. ledamöter Ersättare 
 Män  Kvinnor Män Kvinnor 
1975 5 0 0 0 
1981 5 0 3 0 
1984 5 0 3 0 
1987 5 0 3 0 
1990 5 0 2 3 

Källa: SaN, Förteckning över innehavare av kommunala uppdrag i Norrköpings 
kommun. 
 
En av de tre kvinnliga ersättarna var vid denna tidpunkt (1989–1991) 
kommunalråd. Tidigare hade kommunalråden varit självskrivna i plane-
ringsutskottet. En analys av planeringsutskottets ordinarie ledamöter vi-
sar att samtliga manliga kommunalråd fram till och med kommunalvalet 
1988 även satt i planeringsutskottet. Det tyder på att den formella positio-
nen i den hierarkiska maktstrukturen inte var den avgörande faktorn för 
ingå i planeringsutskottet, utan politikernas könstillhörighet. Att det sak-
nades kvinnor i planeringsutskottet under större delen av 1970- och 1980-
talen kan således förklaras av att det saknades kvinnliga kommunalråd 
överhuvudtaget. Med denna logik som grund borde de kvinnliga kom-
munalråden Ulla Pettersson Carvalho och Majlis Alm ha varit ordinarie 
ledamöter i paneringsutskottet under 1989–1991. Att så inte var fallet ty-
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der på att manligt genus hade större betydelse än kommunalrådsposten. 
Posten som kommunalråd borde med andra ord ha öppnat upp dörren till 
kommunens i särklass tyngsta maktorgan. I stället för de båda kvinnliga 
kommunalråden utsåg man för första gången två vanliga nämndordfö-
randen, båda män, till ordinarie ledamöter. Om den formella positionen 
hade gått före könstillhörighet borde utskottets ha bestått av tre manliga 
och två kvinnliga ledamöter. Nu behöll männen makten i utskottet. Detta 
kan tolkas som att kvinnliga politiker medvetet utestängdes från att inne-
ha formellt inflytande i planeringsutskottet, vilket illustreras av följande 
citat: 

Även om jag inte kom in i planeringsutskottet så kom jag 
ändå rätt så nära maktens kärna.53 

Tolkningen att planeringsutskottets könssammansättning baserades på att 
kvinnliga politiker medvetet utestängdes bekräftas av flera informanter. 
En av dessa säger: ”Man ville ha det här exklusiva planeringsutskottet 
som förberedde alla ärenden till kommunstyrelsen och där fick inte vi 
vara med.”54 Informanten säger också att ”detta var dessutom en makt-
historia som handlade om att absolut inte släppa in oppositionen i plane-
ringsutskottet”.55  

I samband med att socialdemokraterna införde majoritetsstyre i Norr-
köping utnyttjade Jarméus en lucka i kommunallagen som undantog pla-
neringsutskottet från regeln om proportionell representation. Genom att 
inrätta planeringsutskottet kunde de socialdemokratiska ledarna ute-
stänga den borgerliga oppositionen från att delta i beredningen av de po-
litiska besluten. Det innebar att ledamöterna till en början enbart bestod 
av de ledande socialdemokraterna. Det behövdes en ändring i kommunal-
lagen för att oppositionen skulle få utse en representant, vilket betyder att 
planeringsutskottet under större delen av 1970-talet enbart bestod av de 
socialdemokratiska kommunalråden.  

Den auktoritära manligheten förstärks 
Det ska sägas att den bild av kommunstyrelsens ordförande som informan-
ternas berättelser förmedlar delvis går isär. Ett ord som dock ofta före-
kommer i informanternas beskrivningar av Wernersson är ordet auktori-
tär. Många betonar samtidigt att Wernersson var en färgstark ledare med 
många bra ledaregenskaper. Omdömen som: ”kompetent och kunnig”, 
”en oerhört skicklig och strategisk politiker”, ”ett politikerproffs”, ”en 
framsynt fingertoppspolitiker” och ”en politisk naturbegåvning”, kom-
mer fram i flera berättelser. ”Jag gillade honom inte men man kan inte 
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bortse från att han var kunnig” säger till exempel en informant. 56 Även 
om Wernersson sägs ha varit mindre folklig än Jarméus betonar flera in-
formanter att han ofta företog promenader i centrala Norrköping för att 
prata med vanligt folk. ”Av Wernersson lärde jag mig att ingen fråga är 
för liten och att alla människor är värda att ta på allvar”, säger en annan 
informant.57 Många lyfter också fram att han var kunnig i mötesteknik. En 
informant säger så här: 

… sedan var han ju kanon på mötena … lugn, tydlig och 
saklig så han fick ju oftast med sig folk.58 

Det samlade intrycket av intervjusvaren är att Wernersson var en mycket 
kompetent och kunnig kommunstyrelseordförande som liksom sin före-
gångare skaffade sig en oerhört stark och dominerande maktställning. 
Detta innebar att Wernersson framstod som den som bestämde i kommu-
nen.  

Trots de positiva vittnesmålen framkommer också en annan bild av 
Wernersson egenskaper som kommunstyrelsens ordförande. Det samlade 
intervjumaterialet vittnar om att den politiska styrrollen fortsatte att vara 
förknippade med en stark man som satt i toppen av en hierarkiskt upp-
byggd organisation. Flera personer menar att Wernersson internt hade en 
icke-demokratisk framtoning, vilket följande citat kan illustrera: 

Wernersson var ju liksom den gamla. Honom satte man 
sig ju inte på direkt va, han var ju kung. … Stridbar natur-
ligtvis det var han ju och auktoritär. Så hade han ju ett 
gäng gubbar omkring sig …59 

I intervjumaterialet framträder således en mindre smickrande bild av en 
manlig ledare som gör att styrningsrollen beskrivs med hjälp av ord som 
auktoritär, bufflig, otillgänglig och ibland maktfullkomlig. En så kallad 
”maktspelare” som ville bestämma själv, och som med tiden utvecklade 
en pampaktig stil. Att döma av informanternas berättelser fungerade 
Wernersson i praktiken som kommunens högsta tjänsteman med rätt att 
fatta beslut. ”En sådan där gammal kultur som innebar att kommunsty-
relsens ordförande fungerade både som tjänsteman och politiker”, säger 
en informant.60 ”Hans starka personlighet präglade ju mycket och de 
andra [kommunalråden] märkte man inte så mycket av”, säger en an-
nan.61 Flera informanter vittnar om att den politiska processen var knuten 
till honom. Upplevelser som: ”Var han borta någon gång från fullmäkti-
gegruppen så blev det aldrig några beslut fattade”, ”i fullmäktigegruppen 
var det Karl-Erik som styrde och ställde”, förekommer i flertalet beskriv-
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ningar. Dessa vittnar således om att den politiska processen kretsade 
kring en person. Det betydde att inga avgörande beslut kunde fattas utan 
att man först inhämtat Wernerssons åsikter i frågan. Mellan de ledande 
manliga politikerna i kommunens ledning rådde således en strikt hierar-
kisk ordning som formades av Wernerssons starka ställning. 

Informationsövertag som maktresurs 
Wernersson tillstod i en intervju att han hade stor makt och att detta kom 
sig av att han hade det ekonomiska ansvaret.  

Makt? Det är klart att man har. Det ska man inte förneka 
alltså men man går inte ut och talar om att man har makt 
va, det gör man inte. Men det är klart att det måste jag ha. 
Man har mycket makt genom att du faktiskt både satt på 
penningpungen och hade kunskaper om områdena som 
både X och Y ansvarade för. Man får en mer helhetsbild 
än vad de som sitter på ett visst område har alltså.62 

Av ovanstående citat antyds att Wernersson kunde ta beslut i frågor som 
formellt sett låg utanför kommunstyrelsens ansvarsområde och som inte 
var förankrade hos andra politiker. Det framgår också av intervjun att han 
inte upplevde detta som ett demokratiskt problem. ”Det är allmänt känt 
att vissa tjänstemän gick direkt till Wernersson istället för till de kommu-
nalråd eller nämndordföranden som hade det formella ansvaret”, säger 
en informant.63 Däremot lade han sig inte i det politiska arbetet i skolsty-
relsen och socialnämnden. De kommunalråd som ansvarade för dess sek-
torer fick enligt flera intervjusvar i regel sköta sina respektive ansvarsom-
råden utan större inblandning från Wernerssons sida. I gengäld lade sig 
dessa män inte i hur Wernersson styrde kommunen.  

 ”Jag hade den linjen att kommunalråden skulle sköta sina åtaganden 
så skötte jag mitt, men jag skulle alltid vara informerad”, sade Werners-
son. Han sade också att budskapet till de andra kommunalråden var: ”Ni 
ska rapportera av till mig. I alla kontroversiella frågor vill jag vara infor-
merad”.64 Således hade Wernersson alltid ett informationsövertag gent-
emot övriga kommunalråd.  

Det var detta maktövertag som han syftade på i citatet ovan.65 Genom 
att ständigt vara informerad hade Wernersson alltid mer kunskap än öv-
riga kommunalråd och kunde därför lättare driva sin egen linje. Som jag 
kommer att visa i kapitel 11 hade han också ett antal tjänstemän till sitt 
förfogande, vilket ytterligare bidrog till att han ensam kunde kontrollera 
dagordningen och utfallet i olika beslutsprocesser.  
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Inför olika nämndsammanträden hade man alltid förmöten där de so-
cialdemokratiska politikerna kom överens om vilken linje som skulle gälla 
eller vilka beslut som mötet skulle fatta.66 Trots denna frihet under ansvar, 
som Wernersson lyfte fram i intervjun, kunde han således ändå styra över 
områden som andra kommunalråd formellt sett var ansvariga för. Om 
kommunalråden eller nämndordförandena inte kunde övertyga Werners-
son fanns det inget annat att göra än att acceptera dennes beslut. Ibland 
kunde han ge med sig, men oftast blev det som han ville. Det fanns såle-
des politiker som internt kunde driva frågor som gick emot Wernersson, 
men det var en grundregel att den socialdemokratiska partigruppen inte 
utåt visade att man var oenig.  

En ny tidsanda  
Som tidigare nämnts i kapitel 5 förändrades det politiska klimatet under 
1960- och 1970-talen. De ökade kraven på insyn i politiken passerade inte 
obemärkt i Norrköpings politiska ledning. Den nya tidsandan påverkade 
framför allt rollen som företrädare men även styrningsrollen blev ifråga-
satt. Wernersson beskrev denna förändring på följande sätt: 

Jag kom ju in i en tid när människorna började ställa krav 
på politikerna och [det började] krävas att vi skulle infor-
mera. Det gör att man måste lägga om sättet att arbeta på. 
Det går inte att gå ut och säja: nu bygger vi en kåk här ute, 
det gick inte, utan allting måste förberedas.67 

Vad Wernersson pekar på i citatet är att den typ av auktoritärt ledarskap 
som de traditionella kommunalmännen representerade började bli starkt 
ifrågasatt under 1970-talet. Detta märktes framför allt i att kraven på att 
politiska beslut skulle vara förankrade hos dem de berörde ökade.   

Wernersson förmågan att förankra de politiska besluten var en avgö-
rande faktor i dennes maktutövning. De ökade kraven på att underbygga 
den politiska processen genom ökad delaktighet hindrade dock inte Wer-
nersson från att mer eller mindre ensam styra kommunen, men det kräv-
des en annan strategi.68 För att inte äventyra ställningen som den ledande 
politikern var förmågan att styra genom att förankra de politiska besluten 
en avgörande faktor i Wernerssons maktutövning.69 En informant säger 
att han oftast klarade sig från att bli kritiserad för att vara maktfullkomlig 
därför att han var så skicklig i att förankra sina beslut i den politiska or-
ganisationen. ”Wernersson hade ju mycket makt, men han var rätt så 
smart också, för han såg ju alltid till att han fick uppdraget utav sin kom-
munfullmäktigegrupp eller någon annan.”70 På det sättet kunde han styra 
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kommunen utan att bli anklagad för att vara maktfullkomlig. Det var på 
många sätt en lycklig tid eftersom Karl-Erik Wernersson var bra på att 
ihop kommunen”, säger en annan informant.71 Nyckeln till detta låg i 
hans personliga kontakter och det faktum att han utgjorde den informella 
maktstrukturens centrum. 

En informant menar att förklaringen till Wernersson starka ställning 
var att det ”gick bra för kommunen och därför hade han alltid pengar 
som kunde delas ut när det behövdes”.72 I intervjumaterialet finns flera 
exempel på hur Wernersson, inför hotet om drastiska nedskärningar i nå-
gon av sektorerna, ”lättade på plånboken” och därmed räddade verk-
samheten i fråga. Exempelvis hände detta i samband med att politikerna i 
fritidsnämnden beslutade sig för att stänga ett av kommunens badhus. 
Detta var en följd av att kommunstyrelsen hade sänkt fritidsnämndens 
budgetanslag vilket ledde till starka protester bland Norrköpingsborna. 
”Det var ju enorma protester och vi var ju ute femtielva gånger och prata-
de med folk på möten”, berättar en av informanterna. Politikern i fritids-
nämnden försökte övertala Wernerson att höja nämndens ramanslag, utan 
att de fick gehör hos honom. När beslutet sedan skulle fattas i kommun-
fullmäktige stod det demonstranter utanför. ”När vi kommer in så säger 
Karl-Erik, du jag har pengar så vi behöver inte lägga ner badet”, berättar 
denna informant. ”Då var det han som i egenskap av kommunstyrelsens 
ordförande gick upp i talarstolen och berättade det här”, säger hon.73  

… och i mångas ögon så var jag förloraren. Många tyckte 
att jag skulle vara skitförbannad på Karl-Erik, men jag var 
bara glad för att badet fick vara kvar. Det klart att han 
kunde ju ha lyssnat på oss tidigare, det kunde han ha 
gjort, men nu blev det bra till slut. 74  

Wernerssons sätt att styra kommunen mötte enligt många informanter en 
hel del kritik, men eftersom han var noga med att se till att få det formella 
uppdraget att driva frågorna träffade inte kritiken sitt mål. Wernersson 
tog därför ganska lätt på den. Han hade ju fått uppdraget och sedan drev 
han frågan efter eget huvud.75 Att han dessutom var mycket kunnig i mö-
testeknik gjorde att han agerade lugnt och sakligt i sammanträdesrum-
men. På det sättet fick han också med sig övriga ledamöter.  

Diskursiv praktik och bilden av den patriarkala makten i Vårt Norrköping 
När Wernersson tog över ansvaret för informationsverksamheten föränd-
rades det demokratiska tilltalet. I Vårt Norrköping framställde Wernersson 
sig själv som kommunens finansminister samtidigt som andra manliga 
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kommunalråd kunde framträda som huvudmän för vissa frågor.76 Ett an-
nat exempel på diskursiv förändring kan avläsas i retoriken. Wernersson 
använde till exempel begrepp som ”de svagaste i samhället” och ”social 
nedrustning ”i sina texter. Detta tolkar jag som att de texter som han själv 
skrev i Vårt Norrköping över tiden blev mer politiserade och värdeladda-
de. Dock dominerade den ekonomiska diskursen även under denna peri-
od. Under Wernerssons ledning omvandlades Vårt Norrköping till en ”sko-
la” i budgetteknik. Vissa utgåvor var fyllda av tabeller, diagram, ordlistor 
och ekonomiska termer som i detalj redogjorde för den kommunala bud-
geten. Däremot saknades en lika noggrann resultatredovisning. Detta tol-
kar jag som ett uttryck för att den diskursiva praktiken förändrades under 
1980-talet. Denna förändring kan beskrivas som en rörelse från ”ogynn-
samma kostnadsökningar” till ”rättvis fördelning av resurser”. Nedanstå-
ende bild kan illustrera den förändrade diskursen.  

 
                 Källa: SaN, 1980 Vårt Norrköping nr 1.  
 
I efterhand är det lätt att se att budskapet i denna bild knyter ihop den 
diskursiva och sociala praktiken. Dels visualiserades den patriarkala 
maktordningen vilken byggde på att Wernersson i egenskap av kommun-
styrelsens ordförande fördelade knappa resurser till de kommuninnevå-
nare som hade störst behov av offentligt stöd, dels avbildades den rådan-
de genusregimen. Bilden var sannolikt inte tänkt att illustra den samtida 
jämställdhetsdebatten men den beskriver i själv verket kärnan i jäm-
ställdhetsproblematiken. Det vill säga att ökad jämställdhet krävde en 
omfördelning av resurser från män till kvinnor, vilket bilden också visar. 
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Den pedagogiska tanken bakom bilden var sannolikt att tydliggöra ”fi-
nansministerns” roll i den politiska styrningen, men sättet som Werners-
son valde att skildra sin egen roll i kommunledningen, avspeglar troligt-
vis hur han själv uppfattade sin egen roll i den politiska styrningen. Med 
denna bild ville han troligen illustrera att det var han som var personligt 
ansvarig för att sköta resursfördelningen och med detta ansvar följde ock-
så en rätt att bestämma över fördelningen.  

Det var heller inte en slump att jämställdhetsdiskursen lyste med sin 
frånvaro i Vårt Norrköping. Längre fram i avhandlingen kommer jag att 
diskutera Wernerssons relation till kvinnliga politiker och hur han hante-
rade kraven på ökad jämställdhet. Där visar jag att Wernersson stöttade 
kvinnliga politiker, samtidig som han inte drog sig för att utnyttja sin 
maktposition för att bromsa kraven på ökad jämställdhet i den kommuna-
la organisationen.   

Genusregimen 1977–1988 
Wernerssons dominerande ställning i den interna makthierarkin formade 
en genusregim som påverkade både kvinnor och män. En kvinnlig politi-
ker säger: ”Gjorde man något som gick stick i stäv med hans önskemål då 
var han inte nådig.”77 Hon säger också att ”man var tvungen att vara stark 
ihop med honom för kom man ihop sig med honom, då blev man mo-
sad”.78 En annan säger: ”Wernerssons maktfullkomlighet hade inte med 
manligt och kvinnligt att göra för så gjorde han med alla.”79 Hon menar 
att kön inte spelade någon roll för Wernersson kunde ”köra över” både 
män och kvinnor. ”Det kan ju alla som har haft tunga uppdrag i kommu-
nen ge exempel på”, säger hon.80 Det var vanligt att man skällde på Wer-
nersson men det var sällan någon skällde direkt på honom, säger en in-
formant.81  

Wernerssons starka ställning gjorde att det krävdes speciella strategier 
för att påverka styrningen av den kommunala verksamheten. Indirekt 
gick det att påverka ”patriarken” men för att lyckas behövde man presen-
tera idéer eller förslag flera gånger, säger både kvinnliga och manliga in-
formanter. En kvinnlig informant beskriver denna strategi på följande 
sätt: ”Först så bara nämner man en sak och så pratar man inte mer. Nästa 
gång kan man säga till honom att det där vi diskuterade om, har du fun-
derat något mera på det? Sedan kom han själv och förde fram det jag hade 
sagt som sin åsikt.”82 En manlig informant vittnar om en liknande strategi: 
”Jag lärde mig med åren att man skulle föra fram en sak tre gånger då 
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kunde man få Karl-Erik med på noterna.”83 En annan manlig politiker be-
skriver i citatet nedan hur Wernersson försökte ”köra” med honom, men 
han lärde sig hur man kan hantera honom.84 

Bästa sättet var att träffa honom innan mötet och diskute-
ra frågan … Då sa han ju alltid nej. Det gick inte att göra 
så där. Sedan dröjde det inte länge förrän han sade: du jag 
tänker så här, skulle vi inte kunna göra så här … Då hade 
han den diskussionen som vi hade fört som bas.85  

Den logik som underbyggde denna maktordning förefaller ha byggt på 
att både kvinnliga och manliga politiker undvek öppen konfrontation 
med kommunstyrelsens ordförande. Den tysta konsensus som rådde 
kring hur styrningsrollen praktiserades bidrog sannolikt till att förstärka 
både Wernerssons och de manliga politikernas maktställning. Trots att 
både kvinnor och män använde liknande strategier för att påverka ”patri-
arken” gynnade den patriarkala maktordningen de manliga politikerna, 
eftersom dessa innehade de formella positionerna i kommunledningen 
och därmed befann sig närmare maktens centrum.  

I nästa kapitel behandlas den jämställdhetskommitté som tillsattes år 
1976 och som var verksam till en bit in på 1980-talet. Som ett led i jäm-
ställdhetsarbetet genomfördes en kartläggning av könsfördelningen i vis-
sa organ. Resultatet presenterades i rapporten Könsfördelning i kommunala 
kommittéer, ledningsprojekt- och arbetsgrupper av tillfällig art.86 År 1978 fanns 
det sammanlagt 53 kommittéer etc. och av dessa var 52 tillsatta av anting-
en kommunstyrelsen eller planeringsutskottet. Med undantag för jäm-
ställdhetskommittén bestod i princip övriga 51 av enbart män.87 

Tabell 8.  
Könsfördelning i kommunala kommittéer, ledningsprojekt- och arbetsgrupper av 
tillfällig art september/ oktober 1978 

 Män  Kvinnor  Totalt  
 Antal % Antal % Antal % 
Politiker 97 90 11 10 108 100 
Tjänstemän 210 94 14 6 224 100 

Källa: SaN, 1978–1985 Jämställdhetskommitténs handlingar, 1978-11-06. Könsför-
delning i kommunala kommittéer, ledningsprojekt- och arbetsgrupper av tillfällig 
art. 
 
Siffrorna som redovisas i tabellen ovan visar således att det i praktiken 
saknades kvinnliga representanter i de rum där det politiska besluten för-
bereddes. Rapporten pekade också på att det var en relativt liten grupp 
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manliga politiker och tjänstemän som deltog i arbetet i dessa konstellatio-
ner. Den politiska styrningen präglades således i dubbel bemärkelse av en 
utpräglad uppdragskoncentration. Dels var det endast ett fåtal politiker (och 
tjänstemän) som innehade många och betydelsefulla uppdrag i bered-
ningsarbetet, dels var dessa uppdrag koncentrerade till män.   

Dessutom är det omvittnat att de manliga elitpolitikerna hade tillgång 
till flera informella arenor som exempelvis bastun eller idrotten. Exem-
pelvis gick Wernerson och de manliga partikollegorna regelbundet och 
såg IFK Norrköping spela fotboll, och detsamma gällde de ledande män-
nen inom den politiska oppositionen.88 Idrottsparkens läktare utgjorde en 
mötesplats för det manliga makthavarna i Norrköping och under många 
år träffades Wernersson och de övriga kommunalråden också en dag i 
veckan för att bada bastu.89  

När det gällde de kvinnliga politikernas möjligheter att delta i den po-
litiska beslutsprocessen hävdar flera informanter att det skedde en för-
ändring under dessa år. Framför allt pekar de på att Wernersson både lyf-
te fram kvinnliga politiker och stöttade dem i nomineringssammanhang. 
Det berodde enligt en informant på att han ”hade näsa för att det var läge 
för fler kvinnor”.90 Hon säger: 

Han fattade att skulle man kunna anses som en god soci-
aldemokratisk politiker så var man tvungen att också ta 
med kvinnorna, förr eller senare skulle de ändå komma.91 

En annan kvinnlig informant säger: ”Wernerson var ju inte lätt att ha att 
göra med, man skulle sitta still och hålla käften, men eftersom jag kunde 
bita ifrån mig så vann jag någon slags respekt tror jag.” 92 Trots att den po-
litiska kulturen präglades av manlig dominans vittnar både manliga och 
kvinnliga politiker om att Wernersson både ”backade upp” kvinnliga po-
litiker i nomineringsprocesserna och fungerade som deras mentor och fö-
rebild. Wernersson välvilliga inställning till kvinnliga politiker hade dock 
en baksida. Att han månade om kvinnorna kunde ibland uppfattas som 
en maktstrategi för att neutralisera kraven på reella förändringar av den 
manliga maktordningen. Oavsett om motivet var att gå i takt med partiets 
rikspolitik eller om de var en individuell maktstrategi för att kontrollera 
kvinnorna, bidrog han av allt att döma till att hjälpa fram flera kvinnor till 
lite tyngre positioner. Sammantaget pekar detta på en något mer komplex 
och splittrad genusregim än den som formades av Jarméus sätt att styra 
kommunen. Däremot stämmer informanternas beskrivningar av Wer-
nersson in på den auktoritära manligheten och den patriarkala maktmo-
dellen som idealtyper.  
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Sammanfattande analys 
Manne Jarméus kom under sina år som kommunstyrelsens ordförande att 
skaffa sig en mycket stark maktposition i Norrköpings kommun. Detta 
kan delvis förklaras av att staten under 1950-talet ville att kommunerna 
skulle bli mer beslutseffektiva och därför förespråkade att kommunernas 
styrelser skulle få mer makt. Delvis berodde det på att Jarméus blev den 
första politiker i Norrköping som fick möjlighet att sköta kommunen på hel-
tid. Men det var framför allt Jarméus förmåga att bygga upp och förvalta 
sitt politiska kapital som grundlade hans starka ställning. Denna styrmo-
dell byggde sedan Jarméus efterträdare Karl-Erik Wernersson vidare på. 
Den politiska toppen breddades något under Wernerssons tid som kom-
munstyrelsens ordförande, men det var ändå han som i slutändan be-
stämde i viktiga frågor. Informanternas beskrivningar av dessa båda män 
kan således tolkas som uttryck för den auktoritära manligheten som ideal-
typ. Thord Strömberg menar att den patriarkala maktordningen som 
präglade kommunerna under 1950- och 1960-talen framför allt byggde på 
att en stark man intog en överordnad ställning i ett hierarkiskt uppbyggt 
system.93 Denna typ av maktordning stämmer således relativt bra överens 
med den patriarkala maktmodell som Jarméus och Wernersson var bärare 
av i egenskap av kommunstyrelseordförande.  

Det har också framgått i kapitlet att den manliga maktens centrum 
fanns i planeringsutskottet och i andra indirekt sammansatta gruppering-
ar. Den institutionella ordningen mellan 1970 och 1988 byggde således på 
att några få män beredde alla ärenden som togs upp i kommunstyrelsen 
och senare i kommunfullmäktige. Även om kvinnliga politiker kunde lyf-
tas fram i olika sammanhang så utestängdes de från både planeringsut-
skottet och de informella arbetsgrupper som beredde de politiska beslu-
ten. Att kvinnliga politiker hölls utanför planeringsutskottet, kommittéer 
eller andra informella grupper kan därmed tolkas som att den rådande 
genusregimen uteslöt kvinnor från centrala delar av den politiska styr-
ningen. 

Utifrån Gerd Lindgren kan manlig homosocialitet förstås som ett 
normsystem som får män att framträda relativt enhetligt inför kvinnor. 
Den manliga homosocialitet fungerade i detta fall som en social strategi 
för att befästa den patriarkala maktmodellen.94 Jarméus backades upp av 
både arbetarkommunen och den fackliga rörelsen medan Wernerssons 
maktbas framför allt fanns i arbetarkommunen. Till skillnad från Jarméus, 
som agerade ensam, var Wernersson emellertid mer benägen att förankra 
sina beslut hos övriga kommunalråd och partigruppen.  
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Den politiska ledningen var med andra ord impregnerad av en viss 
typ av manlighet som, med Anita Göranssons terminologi, fungerade som 
ett genusspecifikt symboliskt kapital.  

Det samlade intrycket av analysen i detta kapitel är att genusregimen 
vilade på en manlig hegemoni. Jarméus och Wernersson var oerhört star-
ka och styrande och de fungerade i praktiken som kommunens högsta 
tjänsteman med rätt att fatta beslut. Det fanns dock både kvinnor och män 
som internt kunde driva frågor som gick emot Wernersson, men hegemo-
nin bidrog till att man inte öppet utmanade patriarken. Ytterst sanktione-
rades hegemonin av den manliga homosocialiteten i partiorganisationen. 
För att kunna bli kommunens starke man krävdes också att den politiska 
styrningen gav synliga resultat. Både Jarméus och Wernersson visade att 
de genom sitt sätt att leda kommunen kunde leverera välfärd. Det kunde 
därför räkna med ett brett stöd bland andra politiker. Många informanter 
säger också i intervjuerna att de uppfattade Jarméus och Wernersson som 
mycket kompetenta och framgångsrika ledare.  

I avhandlingens teorikapitel skriver jag att hegemonirelationer kan 
förstås som en kompromiss mellan en överordnad och en underordnad 
part som gör att den överordnade partens maktövertag accepteras av den 
underordnade parten. För den part, som för tillfället innehar en hegemo-
nisk position, är det viktigt att ha makt över diskurser som kan utmana 
hegemonin. Den grupp som behärskar och kontrollerar den diskursiva 
praktiken kan alltså med hjälp av texter påverka hur verkligheten uppfat-
tas. Detta kan tolkas som att den diskursiva praktiken används av perso-
ner i ledande ställning för driva igenom en allmän acceptans av rådande 
maktförhållanden. I detta kapitel har jag gett flera exempel som visar att 
kommunens informationsorgan Vårt Norrköping användes på detta sätt.  

Slutsatsen är att den rådande genusregimen mellan 1970 och 1988 på 
en och samma gång kunde förena logiker som vilade på: (1) att kvinnliga 
politiker tilläts medverka i det politiska arbetet på nämndnivå, (2) att kvin-
nor underordnades män, samt (3) att kvinnliga politiker exkluderades från att 
delta i den reella politiska styrningen.95 Kvinnliga politiker deltog med 
andra ord i kommunalpolitiken inom ramen för en genusregim som vila-
de på den patriarkala maktmodellens villkor. Det innebar bland annat att 
kvinnliga politiker i praktiken saknade tillgång till de homosociala arenor 
(manliga nätverk) som manliga elitpolitiker använde för att bygga upp 
”rätt” sorts politiskt kapital. Av detta följer att problemet med bristande 
kvalitativ jämställdhet under denna period framför allt var kopplat till 
sambandet mellan manlig homosocialitet och politiska styrning. Ett sam-
band som även bidrog till att upprätthålla den manliga hegemonin. I näs-
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ta kapitel kommer den manliga hegemonin och den diskursiva makten att 
undersökas närmare. 
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Kapitel 8 

Den lokala genusdiskursen 1977–1985 

 
Min uppfattning om jämställdhetskommittén är att vi 
åstadkom ingenting under de år som jag var där … det 
roddes inte i land helt enkelt.1  

Som tidigare kapitel visar ökade antalet kvinnliga politiker i kommunens 
nämndorganisation under 1970- och 1980-talen samtidigt som deras fak-
tiska inflytande på styrningen i praktiken begränsades av den rådande 
genusregimen. Därmed uppstod också problemet med bristande kvalita-
tiv jämställdhet. En institutionell maktordning som tillåter en social grupp 
att underordna och begränsa en annan social grupps handlingsutrymme 
kan, som Robert Connell påpekat, inte undvika att skapa intressemotsätt-
ningar. Det beror på att den dominerande gruppen, i detta fall manliga poli-
tiker, riskerar att förlora sin privilegierade ställning om maktordningen för-
ändras.2 Enligt Connell är det ett strukturellt faktum att den manliga politi-
kergruppen framstår som en intressegrupp som vill bevara maktordningen, 
medan kvinnliga politiker konstitueras som en intressegrupp som vill för-
ändra den.3 Oberoende av manliga politikers inställning till kvinnor och 
jämställdhet, och oberoende av om det fanns kvinnliga politiker som sträva-
de efter att förändra den ojämställda maktordningen, existerade det en ge-
nuskonflikt i Norrköpings kommun under 1970- och 1980-talen. Ambitionen 
i detta kapitel är att fördjupa analysen av den patriarkala maktordningen i 
Norrköping och försöka besvara frågan varför denna ordning inte ledde till 
en öppen motsättning mellan kvinnliga och manliga politiker? Detta kom-
mer att ske med hjälp av en diskursiv analys av det textmaterial som produ-
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cerades i samband med att kommunen år 1977 inrättade en jämställdhets-
kommitté.  

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av den nationella jämställd-
hetsdiskursens utveckling. Därefter tar jag upp den lokala nivån och pro-
cessen som ledde fram till att kommunen inrättade en jämställdhetskom-
mitté. Detta följs av en analys av kommitténs förslag till åtgärder samt hur 
dessa förslag hanterades av männen i kommunstyrelsen. Analysen är som 
tidigare redovisats inspirerad av Norman Faircloughs modell för kritisk 
diskursanalys (kapitel 4). Premissen i analysen är att jämställdhetsdiskur-
sen etablerades i en social kontext som dominerades av en hegemonisk 
maktordning som vilade på manlig dominans. Textanalysen bidrar där-
med till att klargöra på vilket sätt den diskursiva praktiken ”opererade” 
för att upprätthålla den manliga hegemonin.4  

Den nationella jämställdhetsdiskursen formeras 
Ingrid Pincus skriver att den politiska jämställdhetsdiskursen i Sverige 
kan spåras tillbaka till en förpliktelse i FN:s handlingsplan för ökad jäm-
likhet mellan kvinnor och män på 1960-talet.5 I den uppmanades med-
lemsländerna att med Pincus ord etablera ett ”offentligt jämställdhetsma-
skineri” på lokal nivå.6 I denna programförklaring slogs fast att: 

Varje individ oavsett kön, skall ha samma praktiska möj-
ligheter inte bara till utbildning och förvärvsarbete utan 
även principiellt ansvar för sin egen försörjning liksom ett 
delat ansvar för barnuppfostran och hemarbete. För att på 
sikt uppnå en fullständig likställighet i dessa rättigheter 
och skyldigheter måste en radikal förändring i inrotade 
traditioner och attityder åstadkommas såväl bland kvin-
nor som bland män, liksom att aktiva åtgärder från sam-
hällets sida måste sättas in, som stimulerar till rollföränd-
ring hos bägge parter. 7 

Detta ledde fram till att den socialdemokratiska regeringen år 1972 tillsat-
te en delegation för jämställdhetsfrågor som var direkt kopplad till stats-
ministerns kansli. Delegationen leddes av den tidigare statsministern 
Tage Erlander och överst på dagordning stod kvinnors villkor i arbetsli-
vet, och i synnerhet frågan om hur kvinnors ställning på arbetsmarkna-
den skulle kunna förbättras.8 År 1975 undertecknade Sverige FN:s hand-
lingsplan för ökad jämställdhet och som en följd av detta tillsatte den so-
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cialdemokratiska regeringen år 1976 en parlamentariskt sammansatt jäm-
ställdhetskommitté. Till skillnad från regeringens jämställdhetsdelegation 
skulle jämställdhetskommittén arbeta med mer långsiktiga jämställdhets-
projekt. Efter valet 1976 avvecklades den till regeringen kopplade jäm-
ställdhetsdelegationen och istället fick jämställdhetskommittén överta an-
svaret för jämställdhetsfrågorna. Parallellt med dessa förändringar inrät-
tade den borgerliga regeringen en ministerpost med särskilt ansvar för 
jämställdhetsfrågorna (dock utan eget departement).9 Frågan om att för-
ändra relationerna mellan kvinnor och män blev med andra ord ett eget 
sakpolitiskt område under 1970-talet.  

Lokala jämställdhetskommittéer 
En genomgång av den socialdemokratiska arbetarkommunens mötespro-
tokoll i Norrköping visar att partiet år 1966 antog en motion om att partiet 
skulle verka för ökad jämlikhet mellan kvinnor och män.10 Därefter dröjde 
det till slutet av 1970-talet innan jämställdhet åter blev en politisk fråga. 
Mellan åren 1976 och 1977 tillsatte flera av landets stora och medelstora 
kommuner jämställdhetskommittéer. I många fall var detta ett resultat av 
att Socialdemokratiska kvinnoförbundet drev frågan. På kvinnoförbun-
dets kongress 1975 uppmanades exempelvis medlemmarna att motionera 
i sina respektive hemkommuners kommunfullmäktige.  

I Norrköpings kommun inrättades en jämställdhetskommitté år 
1977.11 Detta som en följd av en motion som året innan hade lämnats in till 
kommunfullmäktig av riksdagskvinnan Maj-Lis Landberg och nio andra 
socialdemokrater (fyra kvinnor och fem män). Den hade rubriken: Motion 
angående tillsättandet av en delegation för främjandet av jämställdhet mellan 
kvinnor och män i Norrköpings kommun.12 Landberg och de övriga motionä-
rerna påpekade i motionen att regeringen sedan flera år arbetade med 
jämställdhetsfrågorna och menade att detta arbete borde följas upp på 
kommunal nivå.13 I sedvanlig ordning bereddes motionen av kommun-
styrelsen men istället för en jämställdhetsdelegation valde kommunstyrel-
sen att tillsätta en utredningskommitté.14 Jämställdhetskommitténs till-
komst kan användas som ett exempel för att visa hur den hegemoniska 
makten reagerade när den utmanades av jämställdhetsdiskursen.  

Dagordningsmakt neutraliserar jämställdhetsarbetet 
Som nämndes i föregående kapitel byggde den institutionella maktord-
ningen på att kommunstyrelsens ordförande satt som ”spindeln i nätet”. 
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Det innebar att till exempel en motion som lämnats in till kommunfull-
mäktige först hamnade på kommunstyrelsens bord för att därefter sändas 
vidare till berörd instans för ett tjänstemannautlåtande. Efter detta åter-
sändes ärendet till kommunstyrelsen. På så sätt passerade de flesta ären-
den och frågor via kommunstyrelsens ordförande. Genom att analysera 
beredningsprocessen och det efterföljande arbetet med att formulera rikt-
linjer för kommunens jämställdhetsarbete som en form av diskursiv prak-
tik, kan man i nästa steg synliggöra de ledande männens kontroll över 
dagordningen.15  

Förutom att föreslå en ”delegation för främjande av jämställdhet mel-
lan kvinnor och män i Norrköpings kommun” innehöll motionen förslag 
om:  

att denna delegation själv skulle få utforma ett program 
och riktlinjer för sin verksamhet 
att delegationen speciellt skulle undersöka de deltidsan-
ställdas problem 
att frågan om utbildning utreddes 
att delegationens utredningar och förslag snarast möjligt 
skulle föreläggas kommunfullmäktige för avgörande och 
beslut.16  

Av ovanstående att-satser kan utläsas att Landberg sannolikt ville att 
fullmäktige skulle fatta ett beslut som innebar att delegationen för främ-
jandet av ökad jämställdhet skulle få mandat att definiera vad den skulle 
ägna sig åt. Hon ville även att delegationen skulle undersöka både del-
tidsanställda kvinnors situation på arbetsmarknaden och kvinnors möj-
ligheter att vidareutbilda sig i yrkeslivet, samt att delegationens förslag 
till åtgärder skulle behandlas och beslutas av kommunfullmäktige. Fram-
för allt var den sistnämnda att-satsen en tydlig markering mot kommun-
styrelsens ordförande Karl-Erik Wernersson och männen i kommunsty-
relsen.  

Kommunstyrelsen behövde lite drygt sex månader på sig innan den 
gav kommunstyrelsens personalutskott i uppdrag att bereda motionen, 
och svaret dröjde sedan ytterligare cirka sex månader. Personalutskottet 
svarade att man i princip stödde Landbergs förslag, men lade till att ut-
skottet ansåg att en delegation för ökad jämställdhet var onödig. I tjänste-
utlåtandet kommenterades enbart förhållanden som rörde de kommunalt 
anställda medan Landbergs motion avsåg den totala arbetsmarknaden i 
kommunen. 17 I svaret betonade tjänstemännen att ”inom den kommunala 
sektorn råder enligt avtal jämställdhet mellan män och kvinnor”. Det be-
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tyder att utskottet tolkade ”jämställdhet” som en avtalsfråga.18 Följde man 
bara avtalet skulle jämställdhet mellan kommunens anställda kvinnor och 
män följa med ”på köpet”. Genom att utnyttja sitt tolkningsföreträde 
kunde männen i personalutskottet därmed bortdefiniera centrala delar av 
problemet.19 Personalutskottet hade bara en invändning mot Landbergs 
motion:  

[V]ad avser den kommunala arbetsmarknaden bör kom-
munfullmäktige lämna direktiv för den föreslagna delega-
tionens verksamhet.20 

Som framgår av citatet ovan markerade personalutskottet att det var 
kommunfullmäktige som skulle bestämma delegationens riktlinjer, det 
vill säga man hänvisade i detta fall till den institutionella ordningen. En-
ligt skrivelsen var det inte ”brukligt” att låta politiska organ få fria händer 
att utforma riktlinjerna för den egna verksamheten. Ett annat sätt att ut-
rycka detta är att Landbergs förslag stred mot den sociala praktiken.   

Innan jag tar upp kommunstyrelsens beslut att tillsätta en jämställd-
hetskommitté behöver två saker poängteras. Det ena är att denna text vi-
sar att personalutskottet utgick från att det var en delegation och inte en 
kommitté som eventuellt skulle komma att tillsättas av kommunfullmäkti-
ge. Det andra är att utskottet hade svårt att tänka sig en maktordning som 
innebar att delegationen för ökad jämställdhet fick ett öppet mandat att 
bestämma riktlinjerna för kommunens jämställdhetsarbete. Av det följer 
att ett brott mot den sociala praktiken sannolikt uppfattades kunna un-
derminera den institutionella ordningen.   

Kommunstyrelsen tar kontrollen över jämställdhetsfrågorna  
Trots personalutskottets yttrande om att låta kommunfullmäktige be-
stämma jämställdhetsarbetets riktlinjer, och trots motionens intentioner 
att delegationens utredningar och förslag ”snarast möjligt föreläggs 
kommunfullmäktige för avgörande och beslut”, visar källmaterialet att 
det var kommunstyrelsen som tillsatte en jämställdhetskommitté.21 Föl-
jande citat utgör ett i raden av exempel på detta:  

Hösten 1977 beslutade kommunstyrelsen med anledning 
av en motion i kommunfullmäktige att inrätta en jäm-
ställdhetskommitté.22 

Detta bör betyda att kommunstyrelsens ordförande, efter att han tagit del 
av personalutskottets ställningstagande, diskuterade frågan internt, dock 
inte med sin partigrupp. Jag har undersökt den socialdemokratiska full-
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mäktigegruppens protokollförda möten och kan konstatera att frågan inte 
diskuterades i partigruppen. Uppenbarligen kom kommunstyrelsens ord-
förande fram till att motionen innehöll element som stred mot den institu-
tionella ordningen. Detta framgår inte minst av texten i kommunstyrel-
sens beslut.  

Kommunstyrelsens svar inleddes med en kort beskrivning av ärendet 
där det framgick att en motion hade lämnats in till fullmäktige samt att 
personalutskottet hade yttrat sig i frågan. Därefter följde en viktig passage 
som fullständig förändrade motionens intentioner:  

Kommunstyrelsen har med anledning av motionen denna 
dag beslutat tillsätta en av fem ledamöter bestående ut-
redningskommitté. Utredningskommittén har benämnts 
”jämställdhetskommittén” för att undvika förväxling med 
begreppet delegation såsom benämning på ett enligt 
kommunallagen tillsatt organ för avgörande av vissa 
ärenden, som eljest skulle ankomma på nämnd.23 

Som framgår av det citerade beslutet ansågs det inte önskvärt att kom-
munallagens definition av begreppet delegation ”förväxlades” med det 
organ som motionen föreslog och därför byttes ordet ”delegation” ut mot 
ordet ”utredningskommitté”. Detta kan tolkas som att kommunstyrelsens 
beslut i praktiken innebar att männen i kommunstyrelsen gav sig själva i 
uppdrag att bestämma riktlinjerna för kommunens jämställdhetsarbete. 
Texten formulerades dock på ett sätt som gav intryck av att den endast 
ville undanröja en semantisk otydlighet, men i själva verket var ordbytet 
en subtil maktmanöver. Hade ordet delegation behållits i texten hade 
kommunstyrelsen varit tvingad att låta kommunfullmäktige avgöra frå-
gan. Det beror på att det enligt kommunallagen endast är kommunfull-
mäktige som kan tillsätta en delegation, medan däremot en kommitté, sett 
ur kommunalrättsligt perspektiv, likställs med den typ av tillfälliga ar-
bets- eller projektgrupp som nämnder och styrelser själva har rätt att till-
sätta efter behov. En delegation har således en helt annat formell status än 
en kommitté vilket bland annat kommer sig av att delegaterna som ingår i 
delegationen utses av kommunfullmäktige, vilket i praktiken innebär att 
ledamöterna utses genom val. En delegation kan även tilldelas egna eko-
nomiska resurser och står under kommunfullmäktiges uppsikt. Detta till 
skillnad från en kommitté eller andra tillfälliga arbetsgrupper vars repre-
sentanter handplockas av de ledande politikerna i kommunstyrelsen och 
planeringsutskottet.  

Detta exempel visar hur kontrollen över dagordningen medförde att 
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kommunstyrelsens ordförande, genom att han behärskade den diskursiva 
praktiken, hade makt att ändra ordvalet i en text som andra politiker skri-
vit. Denna ändring resulterade därmed i att de juridiska förutsättningarna 
förändrades vilket i detta fall betydde att kommunstyrelsen skaffade sig 
tolkningsföreträde. Textanalysen visar således att språket kan användas 
som en maktresurs. Kommunstyrelsens agerande förändrade i praktiken 
de politiska förutsättningarna att driva jämställdhetsfrågor, eftersom det 
efterföljande policyarbetet genom detta beslut, underordnades kommun-
styrelsens ordförande. Att syftet med denna text var att slå vakt om den 
rådande ordningen framgår inte minst av nedanstående citat ur beslutet:  

Det synes lämpligt, att kommunstyrelsen erhåller upp-
draget att efter förslag av kommittén fastställa riktlinjerna 
för dess verksamhet.24  

Denna markering blev än mer tydlig i textens avslutande rader där kom-
munstyrelsen slog fast vem som skulle ha makten över jämställdhetsarbe-
tet:  

Med anmälan av vad i ärendet förkommit föreslår kom-
munstyrelsen kommunfullmäktige besluta att uppdraga 
åt kommunstyrelsen att efter förslag av jämställdhets-
kommittén fastställa riktlinjer för dess verksamhet; samt 
att förklara den väckta motionen besvarad med vad så-
lunda beslutats.25  

Den handlingsrekommendation, som uttrycks i citatet ovan, kan sägas 
vara rakt motsatt motionens intentioner. Som framgår av citatet föreslog 
kommunstyrelsen att fullmäktige skulle ge kommunstyrelsen mandat att 
fastställa jämställdhetsarbetets riktlinjer. Detta kan jämföras med motio-
nens förslag som gick ut på att låta kommunfullmäktige vara huvudman. 
Landbergs motion togs således upp i kommunfullmäktige men det beslut 
som fattades handlade inte längre om motionens att-satser, utan om att 
stadfästa Wernerssons beslut att tillsätta en jämställdhetskommitté (som 
därmed blev underställd männen i kommunstyrelsen). Analysen ovan vi-
sar således: (1) att Landbergs intention med motionen var att makten över 
jämställdhetsarbetet skulle ligga i kommunfullmäktige; (2) att kommun-
styrelsens ordförande och männen i kommunstyrelsen använde sig av 
dagordningsmakten för att neutralisera motionens inriktning; (3) att detta 
blev möjligt tack vare att männen genom den diskursiva praktiken hade 
makt att omdefiniera ordet delegation till utredningskommitté. 

Innan jag går vidare ska jag kort beröra frågan om vilka reaktioner 
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kommunstyrelsen beslut väckte. Jag har inte hittat något i det skriftliga 
källmaterialet som tyder på att kommunstyrelsens agerande ledde till 
protester. Å andra sidan behandlades vare sig motionen eller kommun-
styrelsens beslut i fullmäktigegruppens protokollförda möten. Berörda 
personer som har blivit intervjuade minns heller inte om det riktades kri-
tik mot Wernersson men informanterna är tämligen säkra på att inga rös-
ter höjdes. Detta betyder att samtiden sannolikt uppfattade kommunsty-
relsens agerade som ett normalt inslag i den politiska styrningen.  

Diskursiv praktik som skapar konsensus  
År 1979 utsåg Wernersson fem politiker till ledamöter i jämställdhets-
kommittén. Det maktbärande partiet representerades av Ulla Pettersson 
Carvalho (ordförande), Kjell Norberg och Roland Bergstrand. Den politis-
ka oppositionen representerades av två kvinnor, Carin Lantz och Yvonne 
Törnros.26 På kommitténs begäran tillsatte kommunstyrelsen också en ar-
betsgrupp som bestod av tjänstemännen Lena Eriksson (sammankallan-
de), Maj-Inger Klingvall, Hans Lundin, Olle Andersson och Björn Ek-
lund.27 I korta drag gick arbetet till så att kommittén ägnade det första 
året åt att diskutera vilka riktlinjer som kommittén skulle arbeta efter. 28 
Exempelvis bjöds Landberg in till ett möte för att berätta om sin syn på 
det kommunala jämställdhetsarbetet. Detta arbete ledde sedan fram till ett 
förslag till riktlinjer för kommunens jämställdhetsarbete som sedan över-
lämnades till kommunstyrelsen.29 

Såväl de manliga som kvinnliga politikerna i jämställdhetskommittén, 
samt tjänstemännen i arbetsgruppen, förefaller ha varit eniga om vad som 
behövde göras och vilken funktion kommittén skulle ha i relation till 
andra kommunala organ. En viktig utgångspunkt i kommitténs förslag till 
riktlinjer 1978 var att antalet yrkesarbetande kvinnor borde öka, eftersom 
detta ansågs vara en förutsättning för att de statliga jämställdhetsmålen 
skulle kunna förverkligas. En stor del av texten ägnades därför åt att dis-
kutera kvinnors ställning på arbetsmarknaden. I den nationella jämställd-
hetsdiskursen framställdes vid denna tid en utbyggnad av den kommuna-
la barnomsorgen som en central jämställdhetspolitisk åtgärd, eftersom det 
underlättade för framförallt kvinnor att förena omsorgen av små barn 
med yrkesarbete utanför hemmet. Samtliga ledamöter i kommittén delade 
den uppfattningen, men menade också att det ur sysselsättningssynpunkt 
var viktigt att den offentliga sektorn tilläts växa. I synnerhet ansågs en ut-
byggnad av offentlig verksamhet som en nödvändig åtgärd för att möta 
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den ökade konkurrensen mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. 
Kommittén hänvisade till statistik som visade att ungefär lika många 
kvinnor som män var anmälda som arbetssökande vid Norrköpings ar-
betsförmedling åren 1975–1977.30 Dessutom, menade kommittén, var des-
sa siffror förmodligen missvisande såtillvida att antalet arbetssökande 
kvinnor sannolikt var betydligt högre än den officiella statistiken visade. 
Detta förklarades med att många arbetslösa kvinnor inte var anmälda 
som arbetssökande. I en nära framtid antogs det ökade antalet kvinnor på 
arbetsmarknaden kunna leda till problem. Dels trodde man att detta skul-
le leda till ökad konkurrensen mellan kvinnor och män om jobben, dels 
att det fysiska avståndet mellan hemmet och arbetsplatsen skulle öka i en 
nära framtid. Det vill säga, kvinnor antogs vara mindre benägna att pend-
la längre sträckor. Detta skulle enligt kommittén kunna leda till svårighe-
ter för kvinnor att hitta lediga arbeten i Norrköping.  

Till skillnad från de arbetssökande männen, som i princip kunde ta ett 
arbete var som helst i landet, var kvinnorna enligt kommitténs uppfatt-
ning i betydligt större utsträckning hänvisade till den lokala arbetsmark-
naden. Sett ur jämställdhetssynpunkt var det viktigt att det skapades nya 
kvinnojobb i Norrköping och här spelade den offentliga verksamheten en 
nyckelroll. Det var i offentlig verksamhet som de nya kvinnojobben skulle 
växa fram. Det var i anslutning till denna diskussion som Lantz och Törn-
ros ville stryka bort nedanstående mening:  

Problemet består i att lyckas finansiera sysselsättningsök-
ningen inom den offentliga sektorn där det stora behovet 
av arbetskraft kommer att finnas.31 

Vad som sägs i citatet ovan kan tolkas som att behov av nya arbetstillfäl-
len i offentlig regi kunde betraktas både som en jämställdhetsfråga och en 
ekonomisk fråga. Formuleringen i citatet kan läsas som att kvinnors möj-
ligheter att bli anställda i den kommunala verksamheten var betingade av 
i vad mån kommunen hade råd att bygga ut den. Detta sätt att förbinda 
kvinnors behov av arbetstillfällen med ekonomiska villkor ville de båda 
oppositionspolitikerna Lantz och Törnros stryka bort ur texten. Kjell Nor-
berg ansåg dock att den borde kvarstå och frågan löstes till sist genom vo-
tering. I omröstningen gick de båda andra socialdemokraterna på Nor-
bergs linje vilket innebar att meningen fick stå kvar i texten. I efterhand 
kan det te sig märkligt att en enda mening kunde leda till en konflikt som 
slutligen måste avgöras genom votering. Det tyder på att några av kom-
mitténs ledamöter uppfattade att det språkliga innehållet var symboliskt 
viktigt för jämställdheten.  
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Jämställdheten framställs som ett kostnadsproblem  
Förklaringen behöver sökas i kommunalrådet Manne Jarméus syn på ut-
byggnaden av den kommunala verksamheten under 1970-talet. Som tidi-
gare nämnts förekom uttrycket ”ogynnsam kostnadsutveckling” i Jarmé-
us texter i Vårt Norrköping (kapitel 7). Detta uttryck refererade till ett pro-
blem som var kopplat till kvinnors ekonomiska frigörelse. Utbyggnaden 
av den offentliga barnomsorgen och andra mjuka sektorer orsakade enligt 
Jarméus ett personalkostnadsproblem. Dessutom drabbades kommunen av 
ökade lönekostnader till följd av fackets satsningar på att höja lågavlöna-
de gruppers löner och den gruppen dominerades av kvinnliga tjänste-
män. År 1971 skrev han i Vårt Norrköping: ”Som det flesta säkert känner 
till har årets avtalsrörelse inneburit en kraftig satsning på låglönegrup-
perna.” 32  

Bland vår kommuns lite drygt 6000 anställda finns ett 
stort antal som anses vara lågavlönade. Följden av löne-
gradsuppflyttningar och procentuella lönetillägg blir där-
för kraftig ökade lönekostnader för kommunen.33 

Vad Jarméus inte talade om var att denna satsning på lågavlönade i hu-
vudsak berörde den kvinnliga personalens löner. Han nämnde heller inte 
att denna ”satsning” på att höja kvinnolönerna sannolikt var ett resultat 
av att sambeskattningen av gifta pars inkomster skulle avskaffas 1972. I 
stället skrev han:  

I 1972 års budget är bruttokostnaderna upptagna till 495 
milj kronor och av dessa utgör 236 milj personalkostna-
der! [sic]34 

Det är värt att notera att han satte ett utropstecken efter ordet personal-
kostnader. Detta signalerade att kvinnors högre löner och utbyggnaden 
av verksamheter som i huvudsak byggde på kvinnlig arbetskraft ansågs 
vara ”ogynnsam”, därför att detta riskerade att leda till höjd kommunal-
skatt.35 ”För att vi skall kunna hushålla med kommunens resurser på ett 
förnuftigt sätt krävs en strikt planerad hushållning med allmänna medel”, 
skrev han år 1972.36 

Tvärtemot vad som förväntades av kommunen drev Jarméus linjen att 
personalkostnaderna måste sänkas. Genom att vara restriktiv med nyan-
ställningar ”genom rationellare utnyttjande av personalen” skulle antalet 
anställda minskas, var hans budskap till kommunens invånare.37  
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Mannen är norm i offentliga institutioner 
Ett annat exempel på den manliga kommunledningens inställning till 
kvinnors förvärvsarbete kan hämtas från Vårt Norrköping. Det är omvitt-
nat i intervjumaterialet att Jarméus låg bakom det statliga beslutet att ut-
lokalisera tre statliga myndigheter till Norrköping i mitten av 1970-talet.38 
Med anledning av detta skrev Jarméus i Vårt Norrköping år 1975 att myn-
digheternas ankomst skulle medföra 300 nya jobb. Han var dock besviken 
på att flertalet av Invandrarverkets personal inte tänkte ”flytta med” till 
Norrköping. Jarméus förklarade att detta berodde på ”Invandrarverkets 
något speciella personalsammansättning”. Med ordet ”speciella” syftade 
han i denna text på att merparten av myndighetens personalstyrka bestod 
av kvinnliga tjänstemän.39 Denna personal var enligt honom inte flyttbara 
eftersom:  

… de flesta av dessa kvinnor är gifta med män som har 
bättre betalda jobb i Stockholm och således inte kan hop-
pa av från dem.40 

Som framgår av citatet hänvisade Jarméus således till samhällets över-
gripande genusordning samtidigt som han i hög grad bidrog till att re-
producera den manliga normen. Sannolikt kände Jarméus sedan länge till 
Invandrarverkets problem men gjorde inget för att förbättra möjligheter-
na för kvinnorna som arbetade på invandrarverket att flytta med till 
Norrköping. Detta trots att han var informerad om att myndigheten hade 
haft svårt att ”fylla luckorna med folk från Norrköping”. Han gjorde hel-
ler ingenting för att hjälpa Invandrarverket att skaffa fram lämpliga Norr-
köpingskvinnor.41 Troligen berodde arbetskraftsbristen på att kvinnorna i 
Norrköping saknade relevanta utbildningar, men det kan även ha berott 
på att kvinnorna inte kunde lösa barnomsorgen.  

Min poäng är således att om den manliga kommunledningen med 
Jarméus i spetsen varit intresserade av att förbättra kvinnors möjligheter 
att söka sig ut i yrkeslivet, fanns här goda skäl för att både bygga fler dag-
hem och satsa på att utbilda kvinnor i Norrköping. Istället ville han skära 
ned antalet kommunanställda.  

Det är självfallet svårt att verifiera att samtiden tolkade retoriken i 
Jarméus texter på samma sätt som jag gör, men jag menar att det är rim-
ligt att utgå från att de kvinnliga politikerna var medvetna om att det 
fanns en passiv, och ibland rent av negativ inställning, till att underlätta 
för kvinnor att yrkesarbeta. Områden som var viktiga för kvinnor liksom 
deras möjligheter till arbete och utbildning stod inte överst på männens 
dagordning. Jarméus dilemma var hur han skulle motivera manliga arbe-
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tare att betala högre kommunalskatt för att finansiera jämställdhetsrefor-
mer samtidigt som dessa riskerade att öka konkurrensen på arbetsmark-
naden. Därmed blev detta även ett partipolitiskt problem.  

Det är mot denna bakgrund som oenigheten om den citerade mening-
en ovan ska förstås. Om Lantz och Törnros hade fått igenom sitt krav 
hade kommitténs förslag i sin tur kunnat leda till ett politiskt dilemma för 
männen i kommunledningen. Detta dilemma kan beskrivas på följande 
sätt. Kommunen hade det yttersta ansvaret för att garantera att kvinnors 
rätt till arbete infriades, men om man samtidigt antog riktlinjer för ökad 
jämställdhet som utgick ifrån att måluppfyllelsen sammanföll med att 
kvinnors rättigheter också blev infriade, kunde detta i praktiken tolkas 
som att kommunen, för att leva upp till sin egen jämställdhetspolicy, i 
princip var tvingad att bygga ut den kommunala verksamheten. Genom 
att den omstridda formuleringen fick stå kvar uppstod inte detta dilem-
ma. Drogs frågan om kvinnors rätt till arbetet till sin spets kunde kom-
munen hävda att en utbyggnad av den kommunala verksamheten visser-
ligen vore önskvärd ur jämställdhetssynpunkt, men att kommunens eko-
nomi vägde tyngre än kvinnors rätt till arbete.  

Det var troligen inte en slump att det var den blivande kommunsty-
relseordföranden Kjell Norberg som tog strid för att behålla denna formu-
lering. Han var vid denna tidpunkt suppleant i kommunstyrelsen. Att 
han till varje pris ville behålla formuleringen kan troligen förklaras med 
att han var väl medveten om kommunledningens kluvenhet i denna frå-
ga.  

Som framgick ovan byggde den diskursiva praktiken i Vårt Norrkö-
ping på att frågan om kvinnors ställning i samhället skulle beskrivas som 
ett kommunalskatteproblem. Detta gällde även den kvinnliga ordföran-
den i kommittén. Om hon gått emot partikamraten Norberg hade således 
kommitténs riktlinjer fått en betydligt starkare innebörd än vad som blev 
fallet. I detta fall valde hon istället att stödja den manliga linjen.42 Det be-
höver inte betyda att hon ”föll för trycket” att följa ledningens vilja utan 
kan mycket väl ha varit ett uttryck för den patriarkala logik som genusre-
gimen vilade på.  

Kommunstyrelsen beslutade i början av juni 1978 vilka riktlinjer som 
jämställdhetskommittén skulle arbeta efter.43 Jag kommer nedan att 
granska vad som hände med kommitténs förslag till riktlinjer när det 
nådde kommunstyrelsen. Tills vidare kan konstateras att kommunstyrel-
sen valde att fastställa vissa av jämställdhetskommitténs förslag till rikt-
linjer men inte alla. Till skillnad från jämställdhetskommitténs fokus på 
kvinnornas ställning på arbetsmarknaden tonade exempelvis kommun-
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styrelsen ned att jämställdhetsarbetet framför allt handlade om åtgärder 
som var tänkta att förbättra kvinnors situation. I intervjumaterialet säger 
flera av kommitténs ledamöter att kommunstyrelsens riktlinjer skapade 
ett dilemma eftersom det blev otydligt huruvida jämställdhetskommittén 
enbart skulle föreslå åtgärder som riktade sig till de anställda i den kom-
munala förvaltningen eller om kommitténs arbete skulle rikta sig till 
samtliga invånare i Norrköpings kommun.44 Efter att kommunstyrelsen 
fastställt riktlinjerna påbörjade kommittén arbetet med att sammanställa 
förslag till åtgärder för att öka jämställdheten i den kommunala förvalt-
ningsorganisationen, vilket resulterade i skrivelsen Åtgärder för ökad jäm-
ställdhet mellan män och kvinnor.45  

Jämställdhetsförslag på männens villkor  
I kapitel 6 beskrevs hur den kommunala organisationens könsstruktur 
förändrats över tid. Därför vet vi nu hur könsfördelningen såg ut i kom-
munens politiska organ i slutet av 1970-talet. Däremot kan det inte förut-
sättas att den manliga dominansen i de ”tunga” organen tedde sig lika 
problematisk för samtidens aktörer som den gör i ett efterhandsperspek-
tiv. En närläsning av jämställdhetskommitténs förslag till åtgärder visar 
att den manliga dominansen i både politiken och förvaltningen tonades 
ner i detta policydokument, vilket skulle kunna förklaras av att de samti-
da aktörerna var omedvetna om den ojämställda könsrepresentationen. 
Den förklaringen visar sig vid en granskning vara felaktig eftersom tjäns-
temannen Lena Erikssons första åtgärd var att genomföra en kartläggning 
av könsfördelningen i kommunen. Resultatet av hennes undersökning 
presenterades sedan för jämställdhetskommitténs ledamöter i rapporten 
Könsfördelning i kommunala kommittéer, ledningsprojekt- och arbetsgrupper av 
tillfällig art.46 Eriksson skriver här att syftet med kartläggningen dels var 
att ta fram ett underlag som kunde användas för att påvisa behovet av 
förändringar, dels skapa möjligheter för en senare uppföljning av kom-
mitténs förslag till åtgärder.47 I rapporten ingick också ett statistiskt mate-
rial som visade att det fanns stora löneskillnader mellan kvinnliga och 
manliga tjänstemäns löner. Det tyder alltså på att jämställdhetskommit-
téns ledamöter borde ha haft fullständigt klart för sig att den manliga 
dominansen var mycket stor år 1978.  

Trots att denna utredning visade att det existerade ett verkligt jäm-
ställdhetsproblem i den kommunala organisationen användes detta mate-
rial sparsamt i kommitténs förslag till åtgärder för ökad jämställdhet. 
Istället för att Erikssons utredning blev den naturliga utgångspunkten i 
kommitténs text, inleddes den med en kort redogörelse för bakgrunden 
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till jämställdhetskommitténs tillkomst och vilka riktlinjer kommunstyrel-
sen hade bestämt att den skulle arbeta efter. I textens inledning framgick 
att syftet med dokumentet var att föreslå åtgärder som kunde öka jäm-
ställdheten bland kommunens anställda personal. Men texten saknade en 
tydlig problemformulering. Istället för att beskriva jämställdhetsproble-
met med utgångspunkt från resultatet i Eriksson rapport valde man att 
redogöra för ett antal statliga jämställdhetsprojekt. Det var först mot slutet 
av texten som kommittén antydde att det fanns ett jämställdhetsproblem i 
den egna organisationen och i anslutning till denna del nämndes Eriks-
sons utredning i en bisats.  

Många säger i intervjuerna att de upplevde att jämställdhetsarbetet 
var något som staten tvingade på kommunen. En del personer reagerade 
också negativt när ”könsrollerna” började ifrågasättas.  

Det här var nått som vi hämtade uppifrån. Det var jätte-
trögt. För x x tyckte väl att det där med jämställdhet det 
var väl inget vidare. Jag kan ju inte säga att politikerna 
drev frågorna i den där kommittén heller …48  

Det intressanta med Erikssons rapport var att den framför allt riktade in 
sig på kommittéer och projektgrupper som arbetade med ledningsfrågor 
och andra tillfälliga arbetsgrupper. Hennes position som den enda kvinn-
liga handläggaren vid planeringskontoret bör ha gjort henne uppmärk-
sam på hur den interna maktstrukturen såg ut. Att hon valde att undersö-
ka könssammansättningen i dessa grupperingar tyder på att hon uppfat-
tade att det var i dessa konstellationer som makten över den politiska 
styrningen fanns (se kapitel 7).49 Poängen med denna rapport var således 
att den inte enbart åskådliggjorde att kvinnliga representanter saknades i 
de rum där makten fanns. Den visade också att makten över de kommu-
nala besluten var koncentrerad till en relativt liten grupp manliga politi-
ker och tjänstemän. Därför borde det ha varit självklart att kommitténs 
förslag till åtgärder för ökad jämställdhet tryckt hårdare på rapportens 
slutsatser.  

Det faktum att kommittén valde att tona ned att kvinnorna i den 
kommunala organisationen var kraftigt underrepresenterade betyder inte 
att den avstod från att presentera ett antal förslag till åtgärder som kom-
munen kunde vidta för att öka jämställdheten. I själva verket lanserade 
kommittén ett antal olika åtgärder och dessa kan sammanfattas enligt föl-
jande: 

– att i varje nämnd eller styrelse skulle det finnas ett särskilt ombud 
som fungerade som jämställdhetskommitténs kontaktperson  
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– att tjänstemannaförvaltningen skulle utforma sina platsannonser på 
ett könsneutralt sätt  

– att nya rutiner skulle införa när kommunen introducerade nyan-
ställda  

– att det skulle införas en utbildningsplan för samtliga personalkate-
gorier 

– att man vid organisationsförändringar även skulle ta hänsyn till 
jämställdhetsfrågorna 

– att underrepresenterat kön skulle ges företräde vid fördelning av 
uppdrag.  

Det är intressant att notera att den sista punkten i ovanstående samman-
ställning förordade positiv särbehandling när olika uppdrag fördelades. 
Detta förslag var således direkt kopplat till Eriksson rapport. Däremot 
nämndes ingenting om löneskillnaderna mellan kvinnor och män.  

Här uppstår en rad frågor som behöver kommenteras. Varför tonades 
Erikssons rapport ned i den slutgiltiga texten? Varför skrevs det inte ut i 
klartext att de föreslagna åtgärderna var avsedda att förbättra tillvaron för 
kvinnor? Varför nämndes inte att det fanns stora löneskillnader mellan 
kvinnliga och manliga tjänstemän? I sin rapport hade Eriksson vid ett fler-
tal tillfällen begagnat sig av uttrycken kvinnlig underrepresentation och 
kvinnors möjligheter. Dessa ordval menar jag visar att det initialt var kvin-
nors ställning i den kommunala organisationen som stod i fokus. Succes-
sivt förändrades dock språkbruket och vart efter som processen fortskred 
tenderade språket i jämställdhetsdiskursen allt eftersom bli mer könsne-
utralt. Slutsatsen är att kraven på att förbättra kvinnors villkor successivt 
tonades ner i den interna diskursen.  

Försiktig kritik av den manliga dominansen  
Tendensen att tona ner den kvinnliga underrepresentationen i texterna 
tolkar jag som ett uttryck för männens diskursiva makt. Det fanns emel-
lertid inslag av motstånd i diskursen. Trots att kommitténs förslag till åt-
gärder (i jämförelse med Erikssons rapport) framstår som både diffust och 
ofarligt fanns det språkliga formuleringar som kan tolkas som en försiktig 
kritik av den manliga dominansen. Inte minst förslaget om en positiv sär-
behandling vittnar om det.50 Förslag att man skulle ta hänsyn till köns-
aspekten när uppdrag fördelades i kommunen var en utmaning mot den 
manliga uppdragskoncentrationen. Det visar att kommittén hade klart för 
sig att det existerade både ett kvantitativ och ett kvalitativt jämställdhets-
problem. Emellertid lindades jämställdhetsproblemet in i neutrala formu-
leringar istället för att tydlig markera att det handlade om att kvinnliga 
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politiker utestängdes från viktiga uppdrag beroende på att de var kvin-
nor. Att kommittén var medveten om att det förekom diskriminering på 
grund av kön framgår av följande citat, hämtat ur förslaget till åtgärder:  

En annan orsak är att uppdragen traditionellt fördelas till 
ett fåtal politiker och handläggare.51 

Med orden en annan orsak avsågs i citatet att kvinnor var underrepresente-
rade i alla organ som uppfattades ha ett verkligt maktinnehåll. Den cite-
rade formuleringen syftade med andra ord på den manliga homosocialite-
ten, vilken i praktiken innebar att viktiga styrningsuppdrag fördelades 
inom en relativt liten krets män. Vad kommittén således pekade på i cita-
tet var att det existerade en manlig maktstruktur som innebar att den poli-
tiska styrningen i praktiken var en manlig angelägenhet.  

Kommunstyrelsen neutraliserar förslaget till åtgärder  
I början av 1979 hade kommunen således en jämställdhetspolicy och nästa 
fas i processen var att implementera de föreslagna åtgärderna. I en skri-
velse 1979 översände kommittén sitt Förslag till åtgärder för ökad jämställd-
het till kommunstyrelsen. Med denna skrivelse följde en uppmaning om 
att kommunstyrelsen nogsamt skulle bevaka att de föreslagna åtgärderna 
togs på allvar ute i den kommunala organisationen.  

Skulle då resultatet visa att föreslagna åtgärder ej vidta-
gits avser vi att återkomma med ett förslag liknande den 
statliga förordningen om jämställdhet (SFS 1976:686).52  

Märk väl att kommittén vid denna tidpunkt hade fullgjort sitt uppdrag 
gentemot sin uppdragsgivare. Nu låg bollen hos männen i kommunsty-
relsen. I styrelsens beslut stod bland annat följande:  

Jämställdhetskommittén anhåller om kommunstyrelsens 
medverkan att översända en av kommittén ställd skrivelse 
till kommunens nämnder och styrelser med uppmaning, 
att vissa åtgärder vidtas för att öka jämställdheten mellan 
män och kvinnor anställda i kommunens tjänst.53 

Längre ner i texten stod: 

Kommunstyrelsen beslutar att för beaktande översända 
skrivelsen till kommunens nämnder och styrelser.54 

Kommunstyrelsen beslutade sig alltså för att bistå kommittén genom att 
distribuera ett dokument som innehöll förslag till åtgärder, samt uppma-
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na nämnder och förvaltningar att beakta dessa förslag. Notera att kom-
munstyrelsen i denna text använde orden medverkan och beaktande. Två 
ord som i sitt sammanhang måste betraktas som vaga. Detta kan tolkas 
som att männen i kommunstyrelsen gav jämställdhetsarbetet låg prioritet.  

Enligt den ursprungliga motionen skulle den föreslagna jämställd-
hetsdelegationen själv ha fått utforma de åtgärder och riktlinjer som den 
fann lämpliga för att förbättra jämställdheten. Som framgick ovan blev det 
inte så utan kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen man-
dat att fatta beslut om kommitténs riktlinjer. Det vill säga, kommunstyrel-
sen ändrade förutsättningar och tog själv över ansvaret för jämställdhets-
frågorna, vilket också framgår av nedanstående citat ur beslutet:  

Jämställdhetskommittén skall utarbeta förslag, som syftar 
till ökad jämställdhet mellan män och kvinnor i familj, ar-
bete och samhället i övrigt. Kommittén bör vidare föreslå 
kommunstyrelsen åtgärder, som kommunen kan vidta för 
ökad jämställdhet mellan män och kvinnor i deras egen-
skap av anställda i kommunen.55 

Av citatet ovan kan alltså utläsas att ansvaret för att omsätta kommitténs 
förslag till åtgärder låg hos kommunstyrelsen. Mot den bakgrunden ter 
det sig märkligt att kommunstyrelsen använde så pass vaga ord som 
”medverka” och ”beakta” när de förslagna åtgärderna sedan skulle om-
sättas i praktisk handling.  

Kommittén var i realiteten ett utredningsorgan åt kommunstyrelsen. 
Det innebar att ansvaret för att kommitténs förslag till åtgärder för att öka 
jämställdheten följdes av praktisk handling låg hos kommunstyrelsen. 
Styrelsen (och inte kommunfullmäktige) hade tillsatt jämställdhetskom-
mittén och det betydde att kommitténs uppdrag begränsades till att utar-
beta förslag åt kommunstyrelsen. Eftersom kommittén agerade på upp-
drag av kommunstyrelsen hade den kunnat markera detta i sitt beslut. 
Emellertid avslutades texten med orden ”att för beaktande översända 
skrivelsen till kommunens nämnder och styrelser”. Min slutsats är att 
kommunstyrelsen med hjälp av orden anhåller om och för beaktande medve-
tet valde att distansera sig från de förslagna åtgärderna. Detta menar jag 
kan förklara varför jämställdhetsarbetet avstannade år 1980.  

Jämställdhetskommitténs lägesrapporter 1979–1982 
Åren 1979 till och med 1982 lämnade jämställdhetskommittén in en årlig 
lägesrapport till kommunstyrelsen. Dessa rapporter ger en viss inblick i 
hur kommitténs ordförande uppfattade jämställdhetsarbetets progression. 
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I rapporterna redogjorde hon bland annat för antalet möten och vilka oli-
ka aktiviteter som kommittén hade tagit initiativ till under respektive 
verksamhetsår. 56 Exempelvis framgår det att kommittén vid ett flertal till-
fällen hade träffat nyckelpersoner i kommunens ledningsorganisation för 
att informera om kommitténs verksamhet. Det framgår också att kommit-
tén arrangerade ett antal studiecirklar om jämställdhet i vilka ett 80-tal 
tjänstemän deltog.57 Trots dessa aktiviteter framgår det av lägesrappor-
terna att kommittén hade svårt att få gehör för jämställdhetsarbetet. Ned-
anstående citat, hämtat från 1981 års lägesrapport om verksamhetsåret 
1980 kan illustrera denna tröghet:   

Slutligen kan konstateras att jämställdhetsfrågorna i de 
flesta sammanhang har låg prioritet vilket gör att kommit-
téns arbete många gånger känns trögt.58 

Vad kommitténs ordförande i praktiken ger uttryck för i citatet är att de 
ledande männen i den kommunala organisationen inte tog jämställdhets-
frågorna på allvar. Med andra ord blev inte kommunstyrelsen uppma-
ning om att beakta de föreslagna åtlydd av berörda förvaltningschefer. 
Förslagen mötte visserligen inget direkt motstånd men intresset för att 
omsätta åtgärderna i praktisk handling var i princip obefintligt. Detta oin-
tresse kan exemplifieras med projektet ”Jämställd skola”, som kommittén 
förgäves försökte genomföra under flera års tid. Kommitténs ordförande 
menade att hon upprepade gånger hade varit i kontakt med skolkontoret 
och att kommittén vid ett flertal tillfällen hade skickat skriftliga uppma-
ningar till samtliga rektorer i Norrköpings kommun samt att hon även 
hade besökt några skolor, utan resultat.59 I den årliga lägesrapporten 
skrev ordföranden: 

Eftersom det är kommitténs uppfattning att ett projekt av 
detta slag ej kan drivas utan den berörda personalens en-
gagemang och medverkan har vi icke ansett oss vilja 
uppmana skolstyrelsen att direkt utse rektorsområde.60 

Eftersom såväl de politiska som administrativa maktpositionerna inom 
skolsektorn vid denna tidpunkt innehades av män är det rimligt att dra 
slutsatsen att flertalet av dessa män inte ansåg att jämställdhetsfrågorna 
berörde deras verksamhet. 

Det var emellertid inte enbart de manliga politikernas och förvalt-
ningschefernas ointresse för jämställdhetsfrågorna som ställde till med 
problem. Kommitténs verksamhet byggde i praktiken endast på två per-
soners insatser. När ordföranden Ulla Petterson och kommitténs sekrete-
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rare Lena Eriksson exempelvis var tjänstlediga under större delen av 1979 
fanns det inga andra personer som tog över jämställdhetskommitténs ar-
bete.61 Sammantaget talar min analys för att den manliga hegemonin ne-
utraliserade jämställdhetskommitténs förslag till åtgärder. Sannolikt bi-
drog även det faktum att kommitténs verksamhet låg nere under större 
delen av 1979 till att jämställdhetsarbetet avstannade.  

Jämställdhetskommittén läggs ner och återuppstår igen 
I början av 1980-talet hade den parlamentariska jämställdhetskommittén 
på statlig nivå arbetat fram en lag som förbjöd könsdiskriminering och 
som tvingade arbetsgivaren att arbeta för att öka jämställdheten i arbetsli-
vet. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet trädde i 
kraft den första juli 1980 och var således framför allt en lag som gällde re-
lationerna på den svenska arbetsmarknaden.62 För att övervaka lagens till-
lämpning inrättades samtidigt de statliga organen Jämställdhetsombuds-
mannen och Jämställdhetsnämnden.63 Parallellt med att lagen om jäm-
ställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet utformades infördes i slutet 
av 1970-talet ett nytt kollektivavtal (medbestämmandeavtal) mellan staten 
som arbetsgivare och anställda i statlig tjänst, som slog fast att det skulle 
råda jämställdhet mellan statsanställda kvinnor och män.64 År 1980 trädde 
ett motsvarande medbestämmandeavtal i kraft på kommunala nivå.65 En-
ligt lagen om jämställdhet i arbetslivet var en arbetsgivare som hade fler 
än tio anställda skyldig att upprätta en jämställdhetsplan och aktivt arbeta 
för att öka jämställdheten på arbetsplatsen. Enligt medbestämmandeavta-
let skulle kommunen utse en särskild jämställdhetshandläggare.  

Framför allt tog jämställdhetskommittén fasta på medbestämmande-
avtalet eftersom detta avtal uppfattades legitimera jämställdhetsarbetet. I 
samband med att medbestämmandeavtalet trädde i kraft den första okto-
ber 1980 avsåg kommittén att intensifiera arbetet med att informera be-
rörda personer i den kommunala förvaltningen om hur ”… ett målinriktat 
jämställdhetsarbete skall ske”.66 Det blev dock inte mycket bevänt med 
den saken eftersom kommitténs sekreterare även var tjänstledig under 
större delen av verksamhetsåret 1980. Trots att Erikssons frånvaro med-
förde att kommitténs verksamhet låg nere under större delen året menade 
ordföranden att lagen om jämställdhet och det nya medbestämmandeav-
talet ändå hade fört med sig en förändrad attityd till jämställdhetsfrågor-
na:  

Jämställdhetskommittén har under året informerat om 
jämställdhetsarbetet och jämställdhetslagen vid några för-
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valtningsinterna sammankomster. Det är glädjande att 
notera att dessa förvaltningar uppmärksammat jämställd-
hetsfrågorna, och vi hoppas få ställa upp för fler förvalt-
ningar i liknande sammanhang.67  

Lagen om jämställdhet och medbestämmandeavtalet resulterade således i 
att frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män åter hamnade på 
kommunstyrelsens dagordning.  

Det dröjde dock fram till 1982 innan männen i kommunstyrelsen age-
rade och då genom att ge jämställdhetskommittén i uppdrag att ta fram 
en arbetsplan som kunde ligga till grund för den kommunala förvaltning-
ens jämställdhetsarbete.68 Som ett led i detta arbete arrangerade kommit-
tén, tillsammans med personalutskottet, en temadag för jämställdhet. Syf-
tet med temadagen var att informera berörda personer om innehållet i 
jämställdhetslagen och medbestämmandeavtalet. Vid denna samman-
komst deltog även en representant från Svenska kommunförbundet för 
att informera om förbundets syn på jämställdhetsarbetet och vilka åtgär-
der kommunerna hade förbundit sig att vidta för att öka jämställdheten 
bland kommunens anställda personal.69 Några månader senare sände 
jämställdhetskommittén och personalutskottet ut en gemensam skrivelse 
till samtliga kommunala organ i vilken de uppmanade de förtroendeval-
da politikerna att ge cheferna i förvaltningsorganisation i uppdrag att till-
sätta jämställdhetsgrupper. Motivet till denna uppmaning sades framför 
allt vara:  

… kommunens skyldigheter att bedriva målinriktat arbete 
för att aktivt främja jämställdhet […] och i övrigt driva 
jämställdhetsarbetet inom förvaltningarna.70 

Notera att man använde ordet ”skyldighet”, vilket visar att det framför 
allt var den nya jämställdhetslagen och medbestämmandeavtalet som låg 
bakom personalutskottets engagemang i jämställdhetsarbetet. Tanken var 
att dessa jämställdhetsgrupper skulle ta ansvar för att ta fram förslag till 
åtgärdsplaner som var anpassade efter varje enskilt förvaltningsområde. 
Jämställdhetskommitténs mer eller mindre resultatlösa försök att få gehör 
för jämställdhetsfrågorna kan också utläsas ur skrivelsen. Exempelvis 
rådde man politikerna att sörja för att de personer som blev utsedda till 
ledamöter i en jämställdhetsgrupp skulle ha tillräckligt hög personlig sta-
tus för att på så sätt säkerställa att jämställdhetsgruppernas förslag till åt-
gärder också blev realiserade. Enligt kommitténs sista lägesrapport resul-
terade skrivelsen i att jämställdhetsgrupper både blev tillsatta på de flesta 
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av kommunens förvaltningar samt att de kom igång med arbetet.71 Däref-
ter entledigades jämställdhetskommittén från sitt uppdrag.72 

En ny jämställdhetskommitté tillsätts 
År 1985 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en ny jämställdhetskom-
mitté men det har inte gått att fastställa vad som låg bakom detta beslut. 
En tidigare personalchef säger i intervjun att det kan ha berott på att det 
runt mitten av 1980-talet uppstod ett behov av att ”ta sig an jämställdhets-
frågorna utifrån ett något bredare perspektiv än arbetsgivarperspekti-
vet”.73 I detta skede av jämställdhetsarbetets utveckling hade diskursen 
förändrats. För det första fick jämställdhetsfrågorna i och med jämställd-
hetslagen och medbestämmandeavtalet en tydligare koppling till arbets-
marknaden. För det andra medförde lagstiftningen och jämställdhetsavta-
let att ansvaret för att uppfylla jämställdhetsmålen försköts från politiker 
till tjänstemän. Med andra ord hade jämställdhetsproblemen i mitten av 
1980-talet i huvudsak blivit en arbetsmarknads- och personalfråga.  

För att ge en bild av den diskursiva förändringens innehåll ska jag lyf-
ta fram ett exempel hämtat från kommunstyrelsens förvaltningsorganisa-
tion som vid mitten av 1980-talet bestod av ett antal kontor, varav plane-
ringskontoret hade en särställning. År 1982 beslutade kommunstyrelsen 
att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att tillsätta en jämställd-
hetsgrupp. När jämställdhetsgruppen sent omsider presenterade ett antal 
förslag till åtgärder lät kommunstyrelsen i sedvanlig ordning sända ut 
dessa förslag på remiss.74 Två av de mest inflytelserika cheferna vid pla-
neringskontoret, Elof Nilsson och John-Evert Karlsson, påpekade att en 
del av de föreslagna åtgärderna inte var aktuella eftersom: ”Den bevak-
ning som sker, främst från kontorets medarbetare, är en bättre pådrivare 
mot ökad jämställdhet än tillsättande av särskilda arbetsgrupper.”75 De 
båda cheferna höll med om att det kunde uppfattas som ett problem att 
planeringskontorets samtliga chefer och nästan alla handläggare var män. 
De betonade dock att detta förhållande inte berodde på att kvinnor med-
vetet utestängdes från chefspositioner och handläggartjänster.  

För att understryka detta hänvisade de båda cheferna till att de mellan 
1984 och 1986 hade nyanställt fyra handläggare varav en var kvinna. Att 
inte fler kvinnor hade anställs berodde enligt deras uppfattning på att det 
saknades kvalificerade kvinnliga sökanden och ”enligt kontorets mening 
måste kompetens gå före kön”. Dessutom hade planeringskontoret an-
ställt två biträden (sekreterare) som båda var kvinnor (samtliga biträden 
vid planeringskontoret var kvinnor). Dessa anställningar motiverades av 
att det hade saknats kvalificerade manliga sökanden och att kompetens 
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måste gå före kön:  

Under 1984 och 1985 anställdes två nya medarbetare. Be-
roende på brist på kvalificerade manliga sökanden är 
båda kvinnor.76 

Vad citatet visar är att dessa båda chefstjänstemän använde ”kompetens” 
som ett sätt att motivera varför män anställdes till typiska mansjobb och 
kvinnor anställdes till typiska kvinnojobb. Mot bakgrund av dagens jäm-
ställdhetsdebatt framstår dessa argument som förlegade och det var san-
nolikt inte bristande kvalifikationer som höll män borta från att söka arbete 
som sekreterare. Detta var ett så kallat könskodat yrke som förknippades 
med kvinnor. Jämställdhetsdiskursens fokus hade således förskjutits från 
den politiska nivån till tjänstemannanivån och till frågor kopplade till per-
sonalstyrkans kvantitativa könssammansättning.  

Behovet av att tillsätta en ny jämställdhetskommitté år 1985 kan tolkas 
som att det uppstod ett behov av att åter behandla jämställdhetsfrågorna 
ur ett bredare perspektiv. Den utlösande faktorn var troligtvis en intresse-
förfrågan från jämställdhetsombudsmannen där kommunerna ombads 
delta i ett regionalt jämställdhetsprojekt som bar namnet: ”Jämställdhets-
ombudsmannens projekt om jämställdhet inom en region.”77 Kommun-
styrelsen beslutade därför att ge personalutskottet och den tidigare ordfö-
randen Ulla Petterson Carvalho i uppdrag att fungera som jämställdhets-
kommitté.78  

Politikerna i personalutskottet fick alltså i uppdrag att även vara 
kommunens jämställdhetskommitté.79 Kommittén existerade i ungefär sex 
månader och att döma av mötesprotokollen fungerade den snarare som 
ett informationsorgan, än som aktiv pådrivare för att öka jämställdheten 
på arbetsmarknaden. På det hela taget synes kommitténs engagemang ha 
gått på tomgång och det berodde enligt min tolkning på att kommitténs 
uppdrag var otydligt. Under det att kommittén blev tillsatt meddelade 
Jämo att regionprojektet skulle förläggas till Uppsala kommun. Efter att 
detta beslut meddelats diskuterade kommittén frågan om vilken ”policy 
kommunen bör ha i jämställdhetsfrågor” och vad kommunen och dess 
förvaltningsorganisation skulle göra för att ”aktivera jämställdhetsarbe-
tet”. Kommittén menade att dessa frågor borde tas upp i partigrupper-
na.80 I början av år 1986 sammanträdde kommittén för sista gången. Vid 
denna sammankomst meddelade personalutskottets ordförande Christer 
Häll (s) att frågan om jämställdhetsfrågornas hemvist och personalutskot-
tets roll i jämställdhetsarbetet behövde utredas. Därför gav han kommu-
nens jurister i uppdrag att utreda ansvarsfrågan, och i avvaktan på juris-
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ternas svar lades jämställdhetsarbetet ner tillsvidare.81  
Efter detta möte har det inte gått att hitta några uppgifter om jäm-

ställdhetskommittén.82 Det har heller inte gått att fastställa huruvida 
kommunens jurister verkligen fick i uppdrag att utreda ansvarsfrågan.83 
En hel del tyder dock på att det uppstod ett problem i och med att perso-
nalutskottets ledamöter även skulle arbeta med jämställdhetsfrågorna ur 
ett bredare arbetsmarknadsperspektiv. Den tidigare personalchefen som 
uttalade sig ovan säger att han minns att det var svårt ”att ta till sig det 
bredare arbetsmarknadsperspektivet eftersom det föll sig naturligt att ar-
beta med jämställdhetsfrågorna utifrån ett arbetsgivarperspektiv”. Så vitt 
han minns agerade heller inte kommunstyrelsen för att förändra perso-
nalkontorets inställning i denna fråga. Sammantaget talar detta för att 
personalutskottet lade ner jämställdhetskommittén i början av 1986.  

Sammanfattande analys 
Den diskursiva process som beskrivs i detta kapitel kan tolkas som frivil-
lig eller omedveten underordning som en följd av hegemoniska maktför-
hållanden. Tillsättningen av jämställdhetskommittén, och de texter i form 
av rapporter förslag, riktlinjer och beslut som utarbetades i processen, var 
inflätade i en förhandlingsprocess om hur verkligheten skulle eller kunde 
beskrivas. Detta är med andra ord ett exempel på den dialektik mellan 
texter, diskursiv och social praktik som Fairclough menar bidrar till att 
upprätthålla dominansrelationer. Att det manliga maktmonopolet inte 
kunde skrivas ut kan tolkas som att kommitténs beskrivningar av jäm-
ställdhetsproblemet anpassades till hegemonirelationens innehåll. Det vill 
säga den oskrivna överenskommelse som gjorde att både den överordna-
de och underordnade parten kunde acceptera de institutionella spelreg-
lerna, och de gemensamma föreställningarna.84  

Istället för att relatera jämställdhetsproblemet till den manliga makt-
strukturen anpassades texterna i detta fall till den manliga kommunled-
ningens syn på verkligheten. De förslag som kommittén producerade, och 
sättet som dessa bemöttes på, kan därmed förstås som ett uttryck för ge-
nusregimens underförstådda villkor. Hegemonins innehåll föreskrev med 
andra ord att det inte låg i vare sig kvinnliga eller manliga politikers intres-
se att skapa konflikter mellan könen.  

Att kommitténs förslag anpassades till den manliga hegemonins in-
nehåll visade sig även i att ord som kvinna, kvinnor och man, män an-
vändes ytterst sparsamt i texterna. Den könsneutrala språkdräkten bidrog 
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på så sätt till att skapa en verklighetsbeskrivning som gav intryck av att 
kvinnor och män redan var jämställda. Genom att använda könsneutrala 
uttryck etablerades en diskursiv föreställning om att ”jämställdhet” egent-
ligen inte hade med kön att göra överhuvudtaget. Detta medförde att jäm-
ställdhetspolicyn framstod som otydlig och det berodde framför allt på att 
den saknade en problembeskrivning. Därmed bidrog kommitténs förslag 
till åtgärder indirekt till att legitimera den ojämställda maktstrukturen.  

Frånvaron av konflikter om den manliga maktstrukturen tyder på att 
de normer för tänkandet och handlandet, som de ledande männen kunde 
acceptera i denna fråga, också accepterades av ledamöterna i jämställd-
hetskommittén. Framför allt tre faktorer bidrog till detta. Den ena faktorn 
var att begreppet ”jämställdhet” inte definierades, vilket medförde att be-
greppets innehåll inte var låst till någon bestämd betydelse. I exempelvis 
kommunstyrelsens beslut om kommitténs riktlinjer talades det om att den 
skulle utarbeta förslag som skulle leda till ökad jämställdhet mellan män 
och kvinnor i familjen, arbetet och i samhället utan att vare sig kommun-
styrelsen eller kommittén hade klart för sig vad man menade med termen 
jämställdhet. Detta blev senare kritiserat av tjänstemannen Lena Eriks-
son.85 Den andra faktorn var att de åtgärder som vidtogs på den statliga 
nivån enbart rörde offentliganställda. Även detta påverkade synen på vil-
ka åtgärder som var möjliga att genomföra på lokal nivå.  

Den tredje faktorn var att det praktiska arbetet med att omsätta jäm-
ställdhetsproblemen till konkreta förslag till åtgärder skedde inom ramen 
för en professionell diskurs. Därmed föll det sig sannolikt naturligt att 
börja utforma förslag som riktade sig till både kvinnor och män. 86 Dessa 
tre faktorer kan emellertid inte förklara hur det kunde komma sig att den 
ojämlika maktstrukturen inte framställdes som ett problem. Den förklar-
ingen måste istället sökas i genusregimen. 

Uppfattningen bland de intervjuade personerna är att jämställd-
hetsarbetet ”rann ut i sanden” eller att ” arbetet aldrig kom igång”. Det är 
också omvittnat i intervjumaterialet att den nationella jämställdhetsdis-
kursen och den förändrade lagstiftningen uppfattades som något som 
”påtvingades” ovanifrån. Flera informanter som deltog i kommitténs ar-
bete minns heller inte att det har funnits en jämställdhetskommitté och än 
mindre att de själva deltog i kommitténs verksamhet. Att jämställdhets-
diskursen relativt enkelt kunde införlivas i den manliga kommunledning-
ens retorik tyder på att själva problemet – den manliga dominansen – inte 
erkändes som ett egentligt problem. Officiellt bemöttes jämställdhets-
kommitténs verksamhet och jämställdhetsfrågorna med respekt men inof-
ficiellt ansåg många att detta arbete var onödigt. De män som var emot 
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utvecklingen mot ökad jämställdhet ”höll tyst” om det utåt, men mot-
ståndet kan ändå avläsas i exempelvis kommunstyrelsens ordval eller in-
direkt i de ledande männens syn på kvinnors ställning på arbetsmarkna-
den.   

Både kommitténs ledamöter och männen i kommunstyrelsen var san-
nolikt medvetna om hur könsstrukturen såg ut i de politiska organen. 
Analysen i detta kapitel visar således att den rapport som tjänstemannen 
Lena Eriksson tog fram för att påvisa att det fanns ett jämställdhetspro-
blem, jämkades samman med den manliga hegemonins syn på jämställd-
het. Jämställdhetskommitténs förslag till åtgärder kan därför sägas spegla 
de föreställningar om verkligheten som de ledande männen kunde accepte-
ra. Detta kan förklara varför det rådde konsensus kring jämställdhetsfrågor-
na trots att den kvinnliga underrepresentationen inte togs på allvar. Utifrån 
denna avhandlings teoretiska ram kan man säga att kommitténs förslag ini-
tialt undergrävde hegemonin status eftersom dessa pekade på en rad för-
hållanden som missgynnade kvinnorna i den kommunala organisationen. 
För att återställa balansen ”tvingades” hegemonins upprätthållare in i en 
förhandling om hur verkligheten skulle tolkas. Detta löste man genom att 
erkänna politikområdet ”jämställdhet” samtidigt som makten över dag-
ordningen kunde utnyttjas för att neutralisera kommitténs förslag till åt-
gärder. Det innebar att kvinnors kraftiga underrepresentation i de vikti-
gaste maktorganen inte erkändes vara ett allvarligt jämställdhetsproblem. 
En viktig faktor för att skapa konsensus var att kommunstyrelsen kunde 
använda sin makt för att ta kontroll över processen. En annan viktig fak-
tor var att Wernersson själv ”handplockade” två kvinnor att leda arbetet i 
kommittén, som var lojala mot honom. Dessa båda kvinnor drev inte öp-
pet ”kvinnofrågor” och de var heller inte förknippade med de socialde-
mokratiska kvinnoklubbarna.  

Som analysen ovan visar hindrade detta inte jämställdhetskommittén 
från att synliggöra kvinnors underordnade ställning i både politiken och 
förvaltningen. Före synliggörandet av den ojämställda maktordningen 
var det svårt för kvinnor att ställa krav på förändringar som syftade till att 
förändra den institutionella ordningen. Detta kan i sin tur bemötas med 
”misserkännande” strategier som till exempel att se skillnader i makt mel-
lan könen som naturliga eller som en följd av andra processer, eller att 
den dominerande gruppen avleder kraven på erkännande med hjälp av 
skenhandlingar. Man skaffade sig helt enkelt kunskap och satte igång att 
utreda frågan. Erikssons rapport är därför ett exempel på en processlogik 
som gör att en politiker eller tjänsteman, som får i uppdrag att hantera en 
politisk fråga sannolikt försöker göra detta så bra som möjligt, oavsett om 



Kapitel 8 

 192

uppdragets karaktär strider mot den personliga övertygelsen. När proces-
sen väl tagit fart utvecklas mer eller mindre medvetna strategier för att 
hantera processen.  

Pincus delar in det manliga motståndet mot jämställdhetsfrågorna i 
två kategorier: män som aktivt motsätter sig åtgärder för att förändra den 
rådande ojämställdheten respektive män som intar en passiv hållning till 
jämställdhetsarbetet.87 De ledande männens agerande i Norrköpings kom-
mun förefaller stämma överens med den senare kategorin män. Pincus 
menar att det passiva motståndet kan ta sig uttryck i olika former av mot-
ståndsstrategier som till exempel tystnad eller skenhandlingar. Analysen 
av jämställdhetsarbetet i Norrköpings kommun visar att männens passiva 
motstånd aktiverades först när de föreslagna åtgärderna skulle omsättas i 
praktisk handling.  

En tänkbar slutsats är att jämställdhetskommitténs arbete kan betrak-
tas en typ av skenhandling. Genom detta arbete kunde jämställdhetsdis-
kursen införlivas i den politiska verksamheten utan att problemet erkän-
des som ett ”egentligt” problem. Med andra ord hände exakt det som 
Landberg sannolikt ville undvika när hon i motionen föreslog att riktlin-
jerna skulle formuleras av delegationen själv och att jämställdhetsarbetet 
skulle vara underställd kommunfullmäktige, inte kommunstyrelsen.  
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Kapitel 9 

Genusregimen 1989–2006 

 
Det har ju växlat här i kommunen om man ser på rollen 
som KS-ordförande. Vi hade gamle Karl-Erik Wernersson 
och det var ju en speciell person som styrde och ställde 
och domderade. Sedan mjukades det upp när Kaj Krantz 
kom. Så hade vi en borgerlig period och sedan kom Kjell 
Norberg. Det har i och för sig varit ganska starka person-
ligheter men på nått vis märks det lite grann att det har 
kommit in kvinnor i kommunalrådskorridoren.1 

Perioden 1970 till och med 1988 utmärktes av en genusregim som satte 
likhetstecken mellan verklig makt och manligt genus. Föregående kapitels 
analys av makten över dagordningen och de beslut som togs i kommun-
styrelsen gällande kommunens jämställdhetsarbete visar också att kvin-
nors positioner i den informella maktstrukturen bestämdes av den manli-
ga patriarken. Av det följer att kvinnors underordning och exkludering 
kan relateras till att maktrelationerna organiserades informellt och inom 
ramen för en social praktik som utgick från att män som social grupp 
hade tolkningsföreträde i politiska frågor. Det betyder att kvinnliga poli-
tiker, trots att några av dem i viss utsträckning fanns med där besluten 
fattades, i praktiken hade mycket små möjligheter att av egen kraft hävda 
intressen som kan tänkas ha gynnat kvinnor som social grupp. 

I detta kapitel kommer jag att behandla genusregimens förändring 
mellan 1989 och 2006. Som analysen i kapitel 6 visar ökade den kvantita-
tiva jämställdheten på ledningsnivån under denna period. Efter kommu-
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nalvalet 1988 valdes till exempel de första kvinnliga politikerna in i kom-
munstyrelsens planeringsutskott. Från och med 1980-talet blev de kvinn-
liga politikerna i Norrköping mer delaktiga i den politiska beslutsproces-
sen och detta berodde framför allt på att den starke mannen Karl-Erik 
Wernersson aktivt stöttade ett antal kvinnor, vilka därmed kom närmare 
maktens centrum (kapitel 7). Kapitel 6 visar också att genusregimens 
könsstruktur förändrades från och med år 2000. Denna förändring med-
förde exempelvis att kommunstyrelsen blev kvinnodominerad. Därmed 
fick den politiska styrningen en betydligt ”kvinnligare” framtoning än ti-
digare. Var detta ett uttryck för en egalitär genusregim eller kvarstod de 
kvalitativa maktskillnaderna mellan kvinnor och män? I detta kapitel 
kommer det auktoritära manlighetsideal, som förknippades med de star-
ka männen Manne Jarméus och Karl-Erik Wernersson att undersökas ur 
ett förändringsperspektiv. Tesen i kapitlet är att den patriarkala maktmo-
dellen har påverkat genusregimen även efter att förutsättningarna att sty-
ra kommunen förändrades. Nedan kommer jag att argumentera för att det 
manlighetsideal som formade den politiska styrningsrollen under 1970- 
och 1980-talen även har präglat informanternas föreställningar om hur 
kommunen ska styras och ledas under 1990- och början av 2000-talet.  

För att tydliggöra detta kommer jag att i analysen lyfta fram de styr-
problem som man velat komma till rätta med genom att förändra den 
kommunala organisationen. Förutom att beskriva den informella makt-
strukturen syftar detta kapitel även till att diskutera huruvida förändring-
en av den kvantitativa könsstrukturen, som skedde efter 2002, skapade 
förutsättningar för en mer egalitär genusregim.  

Organisationsförändringar  
När socialdemokraterna år 1973 beslutade sig för att införa majoritetsstyre 
hade partiet sedan 1920-talet haft egen majoritet i fullmäktige.2 För social-
demokraternas del innebar inte övergången från samlings- till majoritets-
styre någon större förändring. Partiets unikt starka ställning garanterade 
att socialdemokraterna kunde styra kommunen ändå. Däremot förändra-
des förutsättningarna för oppositionen. De båda borgerliga kommunalrå-
den Lena Lundblad (m) och Gustav Boija (fp) valde exempelvis att lämna 
politiken som en konsekvens av förändringen. När socialdemokraterna 
själva tog över alla ordförande- och kommunalrådsposter uppfattade des-
sa båda politiker det politiska arbetet som meningslöst:  
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Från att ha suttit med i beredning så kom man ingenstans. 
Att sitta och motionera, votera och sedan så småningom 
reservera sig, det var inget vidare. Så jag och Gustav Boija 
slutade.3 

Kommunsammanläggningen medförde att Norrköpings kommun fick en 
avsevärt mycket större förvaltningsorganisation som krävde en noggrann 
politisk planering för att den skulle bli effektiv. Åtminstone var det den 
typen av retoriska argument som kommunstyrelsens ordförande Manne 
Jarméus och andra ledande socialdemokrater använde för att motivera 
beslutet att införa majoritetsstyret.4 Det överordnade målet för socialde-
mokraterna var politikens förmåga att leverera välfärd och trygghet till 
kommuninvånarna. På samma sätt som inom den fackliga rörelsen koppla-
des detta till den demokratiska processen.5 Jarméus försvarade därför både 
införandet av majoritetsstyret och planeringsutskottet med: ”Att man ge-
nom en ändrad organisation vill ge kommunstyrelsen bättre möjligheter 
att leda och samordna den långsiktiga planeringen av kommunens eko-
nomi och verksamhet.”6 Denna förändring var dock så pass omfattande 
att den närmast kan liknas vid ett systemskifte. Konsekvensen blev att so-
cialdemokraternas redan starka maktställning stärktes ytterligare. Partiet 
kunde därefter mer eller mindre ensamt styra utvecklingen i Norrköpings 
kommun under resterande delen av 1970-talet och hela 1980-talet.7  

Flera forskare har pekat på att den kommunala utvecklingen efter 
andra världskriget präglades av ständiga omorganisationer. Vid 1970-
talets slut byggde den kommunala organisationen på en tydlig sektorsin-
delning och starka facknämnder. Det berodde på att staten hade bestämt 
att verksamheten skulle vara organiserad så, men från och med slutet av 
1970-talet skedde en rad lagändringar, som påverkade kommunernas 
möjligheter att decentralisera ansvar och beslut. Detta ledde till att många 
kommuner införde kommundels- eller stadsdelsnämnder.8 År 1984 inled-
de Norrköpings kommun en försöksverksamhet med kommundelsnämn-
der. Detta försök ledde till att man år 1989 införde kommundelsnämnder i 
hela kommunen. Det slutgiltiga steget togs 1991 när staten i princip över-
lät åt kommunerna att själva utforma sina organisationer. Två år senare 
genomfördes ytterligare en stor förändring i Norrköping, då styrningen 
av den kommunala verksamheten organiserades om i enlighet med be-
ställare- och utförarekonceptet.9 Det innebar att kommunen mellan 1993 
och 2003 hade två parallella organisationer. Man behöll den organisa-
tionsstruktur som infördes 1989 och ”lade till” beställare- och utförare-
konceptet. Den tidigare kommundelsnämndsordföranden Peter Fager-
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lund (m) kommenterade detta på följande sätt: 

… så satt man där en kväll och skulle förklara för föräld-
rarna varför vi [kommundelsnämnden]skulle lägga ner 
förskolan. Jo vi skulle spara två miljoner på hyran. Ja men 
sa föräldrarna, den där hyran är ju ändå betalad någon-
stans för hyran är kvar i kommunen. Och vårt svar då: ja 
det är ju det att vi sparar ju pengar men hyran ligger kvar 
på något annat konto i kommunen. Det finns ju inga pla-
ner i världen att få in det i en skattebetalare, för dem är ju 
kommunen ”kommunen”. Då tycker dom att vi lika gärna 
kan köra dagis om skattebetalarna ändå får stå för hyran. 
Det finns inga planer i världen att förklara det här för 
folk.10 

Att kommunen behöll kommundelsnämnderna när man införde beställa-
re- och utförareorganisation skapade problem under hela 1990-talet. Detta 
decennium präglades av kommunledningens ständiga försök att få styr-
ningen att fungera. På ett sätt slöts cirkeln år 2003 då både kommundels-
nämnderna och beställare- och utförarekonceptet avskaffades och kom-
munen återgick till en sektorsindelad nämndorganisation à la 1970-talets 
kommunorganisation. Den organisation som infördes 2003 kallades för 
”uppdragsstyrning”.11 För att förstå varför den kommunala utvecklingen 
präglades av ett ständigt experimenterande med nya organisationslös-
ningar bör man, som Gun Hedlund framhållit, skilja på verkliga problem 
som kommunerna har brottats med och organisationsförändringar som 
motiverats av ideologiska skäl.12 Nedan kommer fokus att ligga på styr-
ningsrollen och den informella maktstrukturen.  

En ny generation politiker tar vid 1989 

Karl-Erik tillhörde den gamla stammen, mycket patriarka-
lisk kan man väl säga och ville gärna lägga sig i mycket 
och ha åsikter om det mesta. Jag tyckte inte att han nyttja-
de den kommunala organisationen så bra som man skulle 
kunna göra. Han hade lätt för att själv tycka att så här ska 
det vara och så fick det vara så där … jag ställde till ex-
empel alltid krav på att tjänstemännen skulle komma med 
ett eget förslag sedan behövde jag inte följa det. (Kaj 
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Krantz, kommunstyrelsens ordförande 1989–1991) 

Vid 1980-talets slut skedde ett generationsskifte i den socialdemokratiska 
ledarkadern och nya kommunalråd tog över den politiska styrningen, vil-
ket bland annat innebar att antalet kvinnor, som utsågs till ordföranden 
och kommunalråd, ökade. År 1989 efterträddes Karl-Erik Wernersson av 
Kaj Krantz (s) och enlig vad både han själv och andra har berättat hade 
han en ambition att bryta med den patriarkala styrningen.13 

Kaj Krantz var en generation yngre än vad Karl-Erik var 
och han hade väldigt mycket kontakt med folk ute i lan-
det … han kände att det fanns ett läge att modernisera, 
det låg i tiden att göra det.14 

Som framgick i kapitel 7 styrde Wernersson den kommunala verksamhe-
ten med hjälp av budgetanslag och politisk detaljstyrning, men det fanns 
enligt flera informanter ett problem med denna styrmodell: ”Han hade ett 
problem eftersom han inte fick de olika enheterna att följa budgeten, vad 
han än sade så överskreds budgeten.”15 Exempelvis ledde detta till att vis-
sa nämnder inte redovisade de faktiska kostnaderna i sina budgetförslag 
vilket i sin tur medförde ständiga förhandlingar om tilläggsanslag.  

Alla visste att Karl-Erik Wernersson höll jättehårt i peng-
arna men det fanns ju de som nyttjade det politiskt. De 
underbudgeterade konton som man betraktade som att de 
får bli vad de blir, bland annat socialbidrag. Därför gick ju 
till exempel socialtjänsten in i 90-talet med kraftiga un-
derbudgeteringar.16 

I citatet ovan pekar informanten på ett problem med den patriarkala styr-
ningen som yttrade sig i att den kommunala förvaltningen inte dispone-
rade de ekonomiska medlen i enlighet med kommunstyrelsens beslut. 
Denna insikt ledde dock inte till några konkreta åtgärder för att förändra 
situationen förrän kommunen beslutade sig för att införa kommundels-
nämnder. Ett av huvudargumenten, som användes för att motivera kom-
mundelsnämnderna, var att man ville effektivisera den kommunala verk-
samheten.17 Begreppet ”närmare politisk styrning” förekom ofta i retori-
ken kring kommundelsnämnder och det stod för en önskan att sprida ut 
det politiska ansvaret på fler personer. Decentraliseringen, tänkte man sig, 
skulle leda till att de förtroendevalda fritidspolitikerna kom närmare den 
kommunala verksamheten. På så sätt skulle den politiska styrningen både 
bli tydligare och mer effektiv; på köpet hoppades man även att införandet 
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av lokala organ skulle bidra till att vitalisera partiorganisationerna.18  
Införandet av kommundelsnämnder medförde en genomgripande 

förändring av den politiska ledningsorganisationen, men även om diskur-
sen innehöll påståenden om att detta innebar en ”förändrad syn på styr-
ning och organisation av en kommun” saknades en problemdiskussion. 
Indirekt kan utläsas att organisationsförändringen ville uppnå följande:  

– Kommunstyrelsen ska inte längre ha styrningsmonopol.  
– Detaljstyrningen ska ersättas av målstyrning. 
– Ökad delegering av beslut till en mer grupporienterad tjänsteman-

naorganisation. 
– Processtyrd planering istället för toppstyrda beslutsunderlag. 

Det var med andra ord kommunstyrelsens beslutsmakt som stod i fokus i 
diskursen. Det betyder att förslaget om att införa kommundelsnämnder 
kan sägas ha utmanat den patriarkala maktmodell som underbyggde 
Wernerssons starka ställning. Detta förslag kan med andra ord tolkas som 
att den manliga hegemonin ”tvingades” in i en förhandling om hur kom-
munen skulle styras.  

Krantz tillhörde den skara ledande s-politiker som drev igenom beslu-
tet att införa kommundelsnämnder. Ett beslut som Wernerssons var emot 
och som också ledde till att han lämnade kommunalpolitiken.19 Att Wer-
nersson förlorade striden om kommundelsnämnderna tyder på att den 
kontextuella förändringen – i detta fall att den offentliga sektorns kost-
nadseffektivitet på allvar ifrågasattes av den nyliberala kritiken – under-
grävde den institutionella ordningens legitimitet. ”På nått sätt så blev det 
ju revolution när jag blev kommunstyrelsens ordförande för helt plötsligt 
var vi en majoritet socialdemokrater i kommunstyrelsen som kom från 
mjuka politikområden”, säger Krantz. Att flera av de ledande politikerna 
hade en annan bakgrund och andra erfarenheter än det tidigare ledarskik-
tet innebar att den politiska dagordningen förändrades.20 I stället för den 
fysiska infrastrukturen hamnade omsorgsfrågorna i fokus på ett helt an-
nat sätt än tidigare. Krantz hade i rollen som socialnämndens ordförande 
tidigare gjort sig känd i kommunen som en kunnig socialpolitiker och 
omsorgsfrågorna fick högre status när han tillrädde som ordförande i 
kommunstyrelsen. Han berättar själv i intervjun att han i rollen som kom-
munstyrelsens ordförande till exempel drev igenom ett beslut som garan-
terade alla barnfamiljer i Norrköping en plats i barnomsorgen.  

Det roligaste beslutet var att alla skulle ha rätt till barn-
omsorgsplats. Innan så hade ju de som fördelade de här 
platserna inom administrationen en maktposition. Helt 



Kapitel 9 

 203

plötsligt så hade de ingen makt längre, de var tvungna att 
fixa saker och ting. Istället för att tigga och be om en plats 
så kunde man säga att jag vill ha en plats.21  

Krantz blev dessutom den första kommunstyrelseordföranden i Norrkö-
ping att dela ledarskapet med två kvinnliga kommunalråd. han blev ock-
så den första politikern att leda en kommunstyrelse vars vice ordförande 
var en kvinna, nämligen Maj-Inger Klingvall.  

Den politiska ledningens sociala framtoning 
Informanternas berättelser om Krantz tid som kommunstyrelseordföran-
de är delvis motstridiga. Ord som patriarkal, auktoritär eller maktfull-
komlig förekommer överhuvudtaget inte i intervjusvaren. Till skillnad 
från föregångarna anses han ha haft en betydligt svagare styrningsroll. 
Många använder ord som ”svag”, ”otydlig som ledare”, ”inte folklig” och 
”okunnig i kommunal ekonomi” när de beskriver hur de upplevde Krantz 
i egenskap av kommunstyrelsens ordförande. Allmänt ansågs Krantz ock-
så representera en annan politikertyp än sina föregångare.  

… lite mer tjänstemannatyp om man kan säga så. Man 
pratade om ett annat sätt att leda.   
      Mindre beslut av honom och mer decentraliserat. Par-
tiet skulle dras in mer, s-gruppen skulle få en annan roll, 
mer av diskussion och mera av prat.22  

Istället för att peka med hela handen och ge order uppfattades han som 
lugn och eftertänksam. Dessutom hade han som tidigare nämnts en annan 
social bakgrund än föregångarna, vars väg in i kommunalpolitiken hade 
gått via den fackliga rörelsen. Kaj Krantz var akademiker och han hade 
tidigare arbetat som tjänsteman i Norrköpings kommun.  

Krantz skolades in i rollen som lokalpolitiker av den manliga makteli-
ten i Norrköping, men han ingick inte på samma sätt i den manliga ho-
mosocialiteten. Han säger i intervjun att ”makteliten var mansdomine-
rad” och att det var något han fick anpassa sig till.  

Den där bastukulturen … den fanns också men jag till-
hörde inte på samma sätt den där bastukulturen. Men sen 
umgicks jag ju med dom i olika sammanhang. Det var ju 
nästan aldrig några kvinnor med. Det klart att det är en 
annan jargong det är det, eller så var det i alla fall.23 

I citatet pekar Krantz på att han i rollen som politiker tillhörde den social-
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demokratiska eliten i Norrköping, men socialt sett var han inte förankrad 
i den manliga gemenskapen. Det betyder att han till skillnad från Jarméus 
och Wernersson saknade en manlig maktbas. Krantz upplevde själv att 
han var ”en ny och främmande figur i den socialdemokratiska makteli-
ten”. Alla personer som tidigare hade varit kommunalråd i Norrköping 
hade även varit ombudsmän i facket eller i någon annan organisation 
inom arbetarrörelsen.  

De som hade facklig bakgrund hade ju alltid 150 röster 
från sin egen organisation, jag hade överhuvudtaget inte 
någon sådan grund att stå på.24  

Även detta låg honom i fatet som kommunstyrelsens ordförande. Oftast 
hamnade han långt ner på listorna när arbetarkommunen valde represen-
tanter till kongresser eller liknade förtroendeuppdrag. Att inte var bun-
den till specifika maktintressen kunde dock vara en fördel:  

Det fanns ingen intresseorganisation som stod bakom 
mig. Det var väl ibland en svaghet naturligtvis, samtidig 
tror jag att om man inte har det så behöver man inte ta så-
dan hänsyn … Man får göra det man tror är riktigt och 
sedan får folk bedöma det utifrån det perspektivet och 
inte utifrån om jag har gjort rätt utifrån metallarbetarna.25  

Som framgick av kapitel 7 vilade Jarméus och Wernerssons starka makt-
ställning dels på att de var skickliga politiker, dels på att de backades upp 
av arbetarkommunen och facket. I citatet ovan pekar Krantz på att han 
inte hade samma stöd i arbetarrörelsen. I många partikamraters ögon var 
han en ”teknokrat”. I rollen som ordförande i socialnämnden fungerade 
han som socialpolitisk expert men när han blev kommunstyrelsens ordfö-
rande förändrades förutsättningarna. För att kunna utöva styrningsrollen 
krävs det ett brett stöd i partiorganisationen. Krantz blev därför mer be-
roende av arbetarkommunens stöd där han dock var kraftig ifrågasatt. 
Som socialnämndens ordförande hade Krantz varit mycket framgångsrik, 
men som styrelseordförande mötte han ett motstånd som många menar 
delvis hade att göra med hans skånska dialekt: ” Folk retade sig på att han 
talade skånska” säger flera informanter. Dessutom förlitade han sig, enligt 
egen utsago, mer på sunt förnuft och praktiskt tänkande än på partipro-
grammet. 

För att bli accepterad av partiet ”måste du åka på ett par rejäla smällar 
och på så vis visa att du har stått pall”, säger en informant. 26 Hon säger 
också att det mer eller mindre krävs att ”du ska åka på ett par smällar in-
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nan du liksom har det fulla förtroendet på något sätt”. 27 
Detta förutsatte dock att man hade en stark maktbas. För en socialde-

mokratisk ledare fanns det inget värre än att förlora ett val. Efter social-
demokraternas valförlust 1991 tvingades Krantz lämna ifrån sig ledarska-
pet till Kjell Norberg.  

Genusregimen 1989–1991 
Att Krantz endast var kommunstyrelsens ordförande mellan 1989 och 
1991 gör det svårt att bedöma huruvida den informella maktstrukturen 
förändrades eller inte. Sammantaget vittnar både politiker och tjänstemän 
om en idealtypisk maktstruktur som kan tolkas som uttryck för det ”för-
handlande manlighetsidealet”. Det framgår också av intervjumaterialet 
att styrningsrollen i mindre utsträckning än tidigare vilade på manlig 
homosocialitet. Många informanter menar att Krantz ”verkligen” hade 
ambitionen att förändra styrningsrollen för att på så sätt bryta med före-
gångarnas patriarkala ledarstil, men när det stod klart för honom att 
kommunen befann sig på randen till en ekonomisk katastrof förändrades 
agendan.28  

De hade haft en ordentlig genomgång av läget och den vi-
sade att alla kurvor visade precis åt helvete.29 

Budgeten vara i obalans och kostnaderna för den kommunala verksamhe-
ten behövde sänkas med 400 miljoner kronor. Tämligen omgående upp-
rättade Krantz tillsammans med några ledande tjänstemän ett niopunk-
ters åtgärdsprogram, där en av punkterna handlade om att se över den 
kommunala styrningen. Krantz startade därmed en förändringsprocess 
som syftade till att bryta maktkoncentrationen till kommunstyrelsen och 
dess planeringsutskott. Detta utmynnade i beslutet att införa en beställa-
re- och utförareorganisation, ett kontroversiellt beslut som ledde till att 
flera ledande s-politiker lämnade politiken i protest. ”Det stämde inte 
med min syn på demokrati”, säger en av dem.30 En annan tidigare politi-
ker säger: 

Så skulle det bli så att politikerna bara skulle anta ett pro-
gram och sedan ställa en påse pengar på bordet, varsågod 
förvaltningen genomför det här och då hoppade jag av di-
rekt.31   

Ett vanligt omdöme bland de intervjuade politikerna är att ”Kaj Krantz 
kunde det sociala men han var ingen stark ledare”. Uppfattningen att 
Krantz var en svag ledare kan tolkas på flera sätt. Det är möjligt att Wer-
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nerssons avgång synliggjorde att det fanns en maktkonflikt mellan de le-
dande tjänstemännen och de politiska ledarna. När Krantz valde att över-
låta en del av ansvaret för att lösa styrproblemet till chefstjänstemännen 
kan detta ha uppfattats som ett tecken på svaghet. (Jag kommer att åter-
komma till denna fråga längre fram i avhandlingen och där visa att synen 
på relationen mellan politik och förvaltning förändrades under Krantz 
ledning.) Den kommunala organisationen var dessutom van från Jarméus 
och Wernerssons tid att den högsta politikern gav snabba och klara be-
sked. Därför blev många otåliga när det inte längre fungerade på det sät-
tet.32 Även detta kan ha tolkats som ett tecken på svagt ledarskap. En poli-
tiker säger att detta problem också diskuterades i partiet: ”Både partiet 
och organisationer utanför kommunen blev frustrerade av att inte kunna 
ringa upp eller bara gå upp (till Krantz) och säga att så här är det, kan jag 
få ett besked, går det, går det inte.”33  

Hela tiden, varenda fråga, vartenda dugg så jämförde fol-
ket honom med Manne och Karl-Erik.34  

Denna jämförelse förefaller ha legat honom i fatet samtidigt som han för-
väntades modernisera den politiska styrningen.  

Fler informanter uppfattade att Krantz motvilligt ”tvingades” in i en 
roll som var lik sina föregångares. ”Han lyfte fram Lena Eriksson och de 
drev jämställdhetsfrågor och han tog dessa på största allvar, men sedan 
blev han styrelseordförande och där undrar jag om inte han började 
svänga mer åt det robusta och handgripliga hållet”, säger en informant.35 
”Han kände sig så fruktansvärt trängd för att kommunens ekonomi var 
körd i botten och han var tvungen att visa handlingskraft, tvungen att 
visa att någonting måste göras”, lyder en annan informants förklaring.36 
Slutsatsen är att omgivningens förväntningar på styrningsrollen tycks ha 
medfört att Krantz mot sin vilja fick en mera ”auktoritär” framtoning som 
kommunstyrelsens ordförande än han hade haft som socialnämndens 
ordförande.  

Sammantaget pekar detta på att genusregimen idealtypiskt formades 
av en manlig ledare, som var bärare av en mer förhandlande manlighet, 
samt att det blev möjligt för kvinnor att inneha formellt sett tunga poster 
på kommunledningsnivå. Detta kan tolkas som att genusrelationerna för-
ändrades under Krantz ledarskap. Många uppfattade dock att kommun-
styrelsen och dess ordförande gav för mycket makt åt tjänstemännen, 
samt att Krantz hade svårt att nå resultat. De menar med andra ord att 
han hade svårt att förankra de politiska besluten i den politiska organisa-
tionen. Att många informanter använder ordet ”svag” tyder därför på att 
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de upplevde att politikernas möjligheter att styra förvaltningen minskade 
under den tid som Krantz var kommunstyrelsens ordförande. Detta kan 
tolkas som att Krantz inte förmådde mobilisera tillräckligt med politiskt 
kapital för att styra tjänstemännen.  

Informanternas beskrivningar tyder dock på att kvinnliga politiker 
under denna period blev mera delaktiga i den politiska styrningen. Detta 
skulle kunna tolkas som att kvinnliga politiker fick mera makt, men efter-
som den politiska styrningen var intimt förbunden med kommunstyrel-
sens ordförande, framstod ändå kommunledningen som manlig domine-
rad.  

Med tanke på den korta tid Krantz upprätthöll posten som styrelse-
ordförande är det svårt att skapa en tydlig bild av den informella makt-
strukturen 1989–1991. En skillnad mellan honom och tidigare ordföran-
den tycks framför allt ha varit att styrningsrollen under Krantz tid uppfat-
tades som otydlig. En annan skillnad tycks vara att den politiska styr-
ningen i betydligt mindre utsträckning än tidigare hade en nära koppling 
till informella maktrelationer som var baserade på manlig homosocialitet. 
Min tolkning av informanternas beskrivningar är att Krantz i egenskap av 
kommunstyrelsens ordförande hamnar närmare den förhandlande man-
ligheten som idealtyp. 

För de kvinnliga politikerna innebar den förhandlande manligheten 
sannolikt större möjligheter att påverka den politiska styrningen. Men de 
viktiga besluten togs, som kommer att framgå av kapitel 11, av manliga 
politiker och tjänstemän. Informanterna nämner heller inte några starka 
kvinnor som jämsides Krantz hade en framträdande position i den poli-
tiska styrningen. Mot bakgrund av avhandlingens teoretiska ram förfaller 
styrningen ha vilat på den patriarkala maktmodellen. Min slutsats är att 
den rådande genusregimen mellan 1989 och 1991 trots allt exkluderade 
kvinnliga politiker från den verkliga makten och inflytandet över den po-
litiska styrningen.  

Borgerligt styre mellan 1991 och 1994 

Arne Jonsson tyckte mycket om skolan, och Sture Jönsson 
var ny i folkpartiet men han fick bli vice ordförande i 
kommunstyrelsen och ha hand om tekniska frågor. Ja tek-
niska, det ska jag säga att det var Gunnar Bredin som höll 
i det, men bolag och annat. Så jag tyckte att det gick rätt så 



Kapitel 9 

 208

bra. (Stefan Hagfelt, kommunstyrelsens ordförande 1991–
1994) 

Efter kommunalvalet 1991 lyckades de borgerliga partierna med hjälp av 
Ny demokrati skapa en majoritet i kommunfullmäktige och på så sätt ta 
över makten i Norrköping. Det ledande oppositionsrådet, Stefan Hagfelt 
(m), blev ny kommunstyrelseordförande. Som framgick av kapitel 6 med-
förde det politiska maktskiftet 1991 att den manliga dominansen på 
kommunledningsnivån ökade. Inför tillsättningen av kommunalrådspos-
terna diskuterade de moderata politikerna huruvida det var politiskt möj-
ligt att utse fem manliga kommunalråd. I denna diskussion fanns det, en-
ligt Eva Lips, politiker som ansåg att en av partiets två kommunalråds-
poster borde innehas av en kvinna. Trots detta valde hennes parti ändå att 
utse två män till kommunalråd.37  

Allmänt beskrivs Hagfelt som en skicklig realpolitiker, som kunde ut-
trycka sig så att folk förstod, men han var ingen stark man som bestämde 
allt själv. Det finns flera personer som säger att de blev förvånade att han 
överhuvudtaget förmådde ”hålla ihop” den borgerliga fyrklövern. ”Jag 
tror att alla efteråt var lite förvånade över hur väl han lyckades med det 
uppdraget”, säger en informant.38 Andra omdömen som förekommer i in-
tervjusvaren är att Hagfelt hade en ”folklig” och ”enkel” framtoning.  

Enligt en utvärdering av den kommunala organisationen (som ge-
nomfördes några år efter att Hagfelt och de borgerliga partierna lämnat 
ifrån sig makten) saknade den kommunala verksamheten politisk styr-
ning under den borgerliga perioden.39 Det bör dock påpekas att denna ut-
värdering beställdes av den socialdemokratiska majoriteten och därför 
innehåller vissa tendenser. Det kan ha exempelvis ha funnits ett medvetet 
eller omedvetet intresse att av partitaktiska skäl ”svartmåla” de borgerli-
ga åren. Emellertid hävdar flera informanter att de borgerliga politikerna 
inte var vana vid att bestämma och därför blev mer beroende av tjänste-
männen, än tidigare socialdemokratiska kommunalråd. Tjänstemännens 
ökade inflytande kan således ha uppfattas av samtiden som ett tecken på 
svaghet, vilket betydde att Hagfelt mötte samma typ av kritik som tidiga-
re riktades mot Krantz sätt att styra kommunen.  

Informanterna använder heller inte ord som patriarkal, auktoritär el-
ler maktfullkomlig när det beskriver Hagfelts framtoning i egenskap av 
kommunstyrelsens ordförande. Detta ska dock inte tolkas som att maktre-
lationerna mellan kvinnliga och manliga politiker var jämställda under 
denna period. Som kapitel 6 visar utsåg de borgerliga partierna endast 
manliga kommunalråd vilket tyder på att manligt genus var ett viktigt 
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politiskt kapital. Samtliga borgerliga partier leddes dessutom av män, vil-
ket förstärker intrycket av att den politiska styrningen vilade på den pat-
riarkala maktmodellen.  

Genusregimen 1992–1994 
Hagfelt säger att det gick lätt att samarbeta över partigränserna eftersom 
rollfördelningen byggde på vars och ens specialområde. Det överordnade 
målet var att hålla ihop koalitionen fram till nästa kommunalval och att 
genomföra den borgerliga politiken. Tillsammans bestämde man sig för 
ett arrangemang som gick ut på att undvika politiska konflikter över par-
tigränserna. Exempelvis fick inte kommunalråden göra egna utspel i me-
dia utan att först diskuterat detta med Hagfelt.  

Jag får lov att säga att vi levde upp till det här väldigt bra 
– vi klampade inte in på varandras områden.40 

I citatet ovan pekar Hagfelt på att den borgerliga koalitionen nästan helt 
lyckades undvika politiska konflikter. Min bedömning är att den manliga 
homosocialiteten fungerade som ett kitt som höll samman männen i 
kommunledningen. Flera informanter påpekar att de manliga kommunal-
råden träffades varje vecka och ”gjorde upp” i aktuella frågor. Detta med-
förde att det inte fanns något verkligt förhandlingsutrymme i kommun-
styrelsen. Alliansens ledamöter var ”tvingade” att följa de informella be-
sluten. Denna ordning innebar att makten över dagordningen och de poli-
tiska besluten organiserades informellt och begränsades till en liten grupp 
män.41 Många upplevde därmed att kommunstyrelsen endast blev en 
transportsträcka. ”Så särskilt demokratiskt var det inte”, sade Eva Lips i 
en intervju.42 Lips menade att en del politiker upplevde att kommunalrå-
dens slutenhet medförde att arbetet i kommunstyrelse- och fullmäktige-
gruppen kändes meningslöst. Många valde därför att lämna politiken.43 
Lips och andra informanters beskrivning av den institutionella ordningen 
kan således tolkas som ett uttryck för en genusregim som fortfarande 
byggde på att manliga politiker innehade de tyngsta uppdragen, och att 
det var männen som oftast syntes utåt mot medborgarna.    

Tolkningen att den politiska styrningen underbyggdes av en informell 
maktstruktur som låg nära den patriarkala maktmodellen stärks av att 
Hagfelt tog över socialdemokraternas sätt att interagera med de ledande 
tjänstemännen. Han berättar i intervjun att en chefstjänsteman beskrev för 
honom hur den socialdemokratiska maktutövningen hade fungerat i 
praktiken.  
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Jag pratade med John Evert och han talade ju om att det 
var brukligt att kommunstyrelseordföranden först hade 
en genomdragning med tjänstemännen där man bestäm-
de när ärenden skulle komma fram, och om det var till-
räckligt utrett för att tas fram. Allt sånt hur man skulle 
agera hade man ju inte hunnit tänka sig in i. Jag får säga 
att där hjälpte tjänstemännen till och jag tror inte att dom 
försökte jäklas utan tvärt om kände jag att dom hjälpte 
till.44 

Eftersom Hagfelt tog över denna styrningsmodell reproducerades samti-
dig den institutionella ordning som de socialdemokratiska kommunalrå-
den hade etablerat. Som framgått ovan byggde denna ordning på det auk-
toritära manlighetsidealet som idealtyp. Informanternas beskrivningar 
tyder dock på att de inte upplevde att Hagfelt, i egenskap av kommunsty-
relsen ordförande, besatt de ”manliga” egenskaper som flertalet förknip-
par med kommunens starke man.   

Emellertid finns det inslag i berättelserna som talar emot att genusre-
lationerna formades inom ramen för en patriarkal maktstruktur. Hagfelt 
var länge den enda heltidsarvoderade oppositionspolitikern. I praktiken 
fungerade han också länge som ledare för samtliga oppositionspartier. 
Detta ledde till att han skaffade sig monopol på ”all kunskap och alla sva-
ren”, säger en informant.45 Efter den borgerliga valsegern utökades den 
moderata partigruppen och då började flera personer att ifrågasätta Hag-
felts starka maktposition.  

Då fick han ändra sig. Han blev inte avsatt men han var 
tvungen att ta till sig att han måste informera och släppa 
in fler personer.46  

Sammantaget tyder beskrivningarna av de informella maktrelationerna 
på att Hagfelt idealtypiskt sett representerade den auktoritära manlighe-
ten, även om han i praktiken inte uppfattades som en auktoritär styrelse-
ordförande. Slutsatsen är att den rådande genusregimen i början av 1990-
talet alltjämt utmärktes av att kvinnliga politiker exkluderades från den 
verkliga makten. Kommunen högsta ledning företräddes fortfarande av 
en manlig frontfigur som agerade inom ramen för den patriarkala makt-
modellen. Dessutom backades de manliga kommunalråden framför allt 
upp av andra män.     
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Den socialdemokratiska patriarkens återkomst 1995–2000 
Minskade statsbidrag, ökade socialbidragskostnader, valutakris, krispaket 
och bankkris skapade stora problem för Norrköpings kommun i skiftet 
mellan 1980-talet och 1990-talet. Flera decenniers oavbruten expansion 
avbröts och den ekonomiska krisen tvingade fram omfattande nedskär-
ningar av den kommunala verksamheten. Under denna kris, som pågick 
mellan åren 1995 och 2000, leddes kommunstyrelsen av Kjell Norberg.47  

Norberg var utbildad yrkeslärare som vid sidan av politiken gjorde 
karriär som skolledare.48 Den kommunalpolitiska karriären började som 
suppleant i kommunstyrelsen åren 1976–1979.49 Som framgick av föregå-
ende kapitel satt han även med i den första jämställdhetskommittén. År 
1984 startade försöket med kommundelsnämnder och Norberg blev ord-
förande i Skärblacka kommundelsnämnd. Parallellt gjorde han sig även 
känd som skolpolitiker och efter kommunalvalet 1989 blev han kommu-
nalråd och ordförande i skolstyrelsen. Med Norberg återkom den social-
demokratiska patriarken. Ett uttryck för detta är att flera informanter be-
rättar att han allmänt kallades för ”borgmästaren i Skärblacka”.50 Detta 
uttryck syftade på att han ville vara den som ”bestämde”. 

De hade respekt för honom i rådhuset när han kom in och 
drev Skärblackafrågor och det gjorde att han framstod 
som en så självklar maktperson, att det bara konfirmera-
des av att han blev kommunstyrelsens ordförande.51  

Många lovordar Norbergs engagemang och insats för att Linköpings uni-
versitet etablerade Campus Norrköping och i egenskap av kommunsty-
relsens ordförande beskrivs han som ”kompetent” och ”handlingskraf-
tig”. Det allmänna omdömet är att Norberg var en mycket stark ledare 
men att han hade svårt att delegera makt och ansvar till andra politiker i 
kommunledningen. Detta fick också konsekvenser för de interna maktre-
lationerna. Enligt journalisten och författaren Olle Sahlström känneteck-
nas den kommunala patriarken av en hårdhänt maktutövning och faderlig 
ömsinthet mot dem som sökte hans hjälp.52 Båda dessa sidor kommer 
fram i berättelserna om Kjell Norberg. ”Norberg satt ju i kommunstyrel-
sen när Karl-Erik var ordförande och var fruktansvärt irriterad på Karl-
Erik för att han var så maktfullkomlig”, säger en informant. 53 

Sedan kom Kjell in och han förankrade det inte alls på 
samma sätt som Karl-Erik gjorde utan han var mycket 
mer… Han var gräslig många gånger … där handlade det 
verkligen om maktfullkomlighet.54 
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Många informanter använder uttrycket ”gammaldags kommunalråd” när 
de beskriver Norberg i rollen som kommunstyrelsens ordförande. ”Det 
var ganska uppenbart att Norberg hade Karl-Erik Wernersson som sin fö-
rebild”, säger en informant.55 En annan menar: ”Norberg tog plats i rum-
met, han bara pekade med handen och sade att så här ska det vara, sedan 
var det inget mer att diskutera.”56 Ett axplock bland de omdömen som fö-
rekommer i intervjuerna är: han var auktoritär och hierarkisk; han styrde 
med järnhand; han tyckte inte om att delegera; han var mycket inne i de-
taljerna; han hade stort kontrollbehov; han var en maktspelare. Det finns 
även informanter som hävdar att Norberg i praktiken införde ”tjänste-
mannastyrning”.57 Kaj Krantz säger att det var stor skillnad mellan deras 
sätt att styra: 

Kjell Norberg lade sig gärna mycket i detaljer, oerhört 
mycket detaljer, han styrde och ställde med detaljer på ett 
helt annat sätt än vad jag gjorde. Det var ett helt annat 
synsätt på detta än det jag företrädde.58 

Samtidigt som Norberg sägs ha varit en stark ledare förefaller det starka 
ledarskapet ha haft en baksida: ”Kjell Norberg drog sig inte för sätta sig i 
rum som inte var transparanta på ett sätt som inte är förenligt med en 
kommunstyrelseordförandes uppdrag”, säger en informant.59 Många in-
formanter berättar också att Norberg kunde ”köra över” andra politiker 
för att nå resultat. En tidigare nämndordförande beskriver i intervjun vad 
som kunde hända om man gick emot honom.   

Denna nämndordförande berättar att politikerna under 1990-talet in-
ledde ett arbete som syftade till att effektivisera den kommunala verk-
samheten. Bland annat diskuterades ett förslag som gick ut på man skulle 
slå samman två av de tekniska nämnderna. I egenskap av kommunstyrel-
sen ordförande utsåg Norberg en arbetsgrupp som skulle arbeta fram en 
lösning. I gruppen ingick Norberg, nämndordföranden samt ytterligare 
två ledande socialdemokrater. Nämndordföranden ansåg emellertid att 
arbetet gick för snabbt fram. Det fanns enligt henne vissa rättsliga aspek-
ter som behövde redas ut innan en sammanslagning kunde genomföras. 
Därför ville hon ”bromsa” processen: ”Jag upptäckte då att Norberg och 
mina manliga partikamrater satt i en egen liten grupp och jobbade och jag 
fick inte vara med”, säger hon. Hon säger också att ”det blev droppen för 
mig, jag avsade mig alla politiska uppdrag och slutade med kommunal-
politiken”.60 Hon menar att det gick 

… bra så länge man som kvinna arbetar med och stöttar.  
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Sedan när man har en avvikande uppfattning då kommer 
storsläggan fram och det var vad som hände där.61 

Flera informanter beskriver med hjälp av liknande exempel en informell 
maktstruktur och en kommunstyrelseordförande som uppfattades vara 
mindre förutsägbar än under Wernerssons tid som styrelseordförande. 
Både politiker och tjänstemän vittnar om att Norberg, om han fann det 
lämpligt, kunde kringgå spelreglerna. Vad man menar är att Norberg 
ibland inte förankrade individuellt fattade beslut på samma sätt som 
Wernersson och Krantz hade gjort. Att många av partikollegorna dessut-
om uppfattade Norbergs sätt att förankra besluten som ”maktdemonstra-
tioner” eller som ett sätt att stärka hans egen maktposition i den hierar-
kiska strukturen, bidrog till att förstärka bilden av honom som en ”makt-
spelare”.  

Norberg sade sig ofta vilja inhämta andra personers synpunkter innan 
han tog beslut i en fråga men han levde inte upp till detta i praktiken. Ex-
empelvis tillsatte han kommittéer eller andra arbetsgrupper för att utreda 
en fråga, men hade som regel inte tålamod att invänta deras förslag. Detta 
skapade stor irritation bland övriga politiker eftersom det uppfattades 
som ett försök från Norbergs sida att verka demokratisk. Andra exempel 
som nämns är att Norberg ibland kunde ändra beslut som fattats av 
kommunalrådskollegorna. Han kunde också ta udden av andra politikers 
anföranden i kommunfullmäktige, genom att föregripa vad dessa skulle 
säga i sina föredragningar. Detta ledde till att relationen mellan Norberg 
och övriga politiker i den socialdemokratiska partiorganisationen period-
vis var ansträngda.  

Den manliga hegemonin i ny tappning  
Det var inte i första hand arbetarkommunen som gav Norberg mandat att 
mer eller mindre ensam utöva den politiska styrningen. Både politiker 
och tjänstemän säger att Norbergs legitimitet framför allt baserades på 
hans personliga ledaregenskaper och på den maktbas han hade byggt upp 
bland politiker i kommundelsnämnderna. Framför allt vittnar många om 
att det skapades en stark och nära relation mellan kommunstyrelsens ord-
förande och kommunchefen Björn Johansson. En informant säger: ”Nor-
berg gav nog Björn Johansson alla mandat att köra hur hårt som helst.”62 
En annan informant menar att ”Norberg och Johansson hade ett väldigt 
bra och nära samarbete men det var Norberg som syntes utåt”.63 Jag 
kommer att ta upp relationen mellan kommunstyrelsens ordförande och 
den ledande tjänstemannen i kapitel 11.     
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Figur 3.  
Skillnaden mellan den traditionella nämndorganisationen  
och beställare- och utföraremodellen  
      

 
 
I den beställare- och utförare organisation som infördes i Norrköping 1992 
förväntades politikerna styra förvaltningen med hjälp av mål och beställ-
ningar. I figuren ovan belyses skillnaden mellan den ”traditionella” 
nämndorganisationen och beställare- och utföraremodellen. Denna visar 
att beställare- och utförareorganisationen var uppbyggd på ett annat sätt 
än den traditionella sektorsorganisationen. 

Beställare- och utförareorganisationen infördes som ett sätt att tydlig-
göra politikernas roll som medborgarnas företrädare gentemot den kom-
munala ”produktionen”. Det innebar att den politiska styrningen skulle 
ske med hjälp av ”avtal” mellan beställarna (politikerna) och utförarna 
(tjänstemännen). Enligt de interna spelreglerna var det inte längre ”tillå-
tet” för ett kommunalråd eller en nämndordförande att lägga sig i detal-
jerna. Därmed sattes den ”gamla” maktstrukturen ur spel. Om en fortsatt 
politisk detaljstyrning skulle kunna rättfärdigas behövde Norberg således 
en tjänsteman som kunde ta på sig rollen som politikens förlängda arm. 

Politiker beslutar om: 
– vad de vill uppnå, det vill 
säga målen 
– vilka resurser som ska 
tilldelas för att nå målen  

Beställare 
– sköter upphandlingen  
– ger resurser i relation 
till beställningarna  

Politiker beslutar om: 
– vad de vill uppnå, det 
vill säga målen 
– vilka resurser som ska 
tilldelas för att nå målen  

Utförare 
– självständig resultat-
enhet 
– ska göra ”rätt saker” 
– får ersättning för utför-
da prestationer  

Samlad sektorsförvaltning 
– är både beställare och  
 utförare  
– verksamheten styrs via 
instruktioner och en budget 
som fastställs av den poli-
tiska överbyggnaden  

Traditionell nämnd-
organisation 

Beställare- och utförare-
modellen 
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Detta behov ledde också fram till att det inrättades en kommundirektörs-
tjänst.  

Det är också mot denna bakgrund som informanternas uttalanden om 
att tjänstemännens makt ökade under 1990-talet ska ses. Norberg behövde 
helt enkelt en stark tjänsteman för att kunna utöva den typ av styrnings-
roll som föregångarna Jarméus och Wernersson hade etablerat. Ur styr-
ningssynpunkt förutsatte detta att han förankrade besluten hos kommun-
chefen, snarare än hos politikerkollegorna i arbetarkommunen. Detta me-
nar informanterna ledde till att övriga politiker inte fick insyn i besluts-
processerna. Som en konsekvens förlorade inte bara arbetarkommunen en 
del av sitt inflytande, utan partiets fullmäktigegrupp fick också mindre att 
säga till om.64 En informant beskriver denna maktförändring på följande 
sätt: 

Det verkliga maktköret kom 1994, den råa makten den 
kom 1994 … och så länge Kjell Norberg levde så var det 
på samma vis … Han körde med sin omgivning rätt 
hårt.65 

I citatet pekar en tjänsteman på den hårda atmosfär som många menar 
omgärdade den politiska styrningen under senare delen av 1990-talet. 
Norberg och kommunchefen sände ut signaler om att alla medel var till-
låtna för att pressa ned kostnaderna i den kommunala verksamheten. Den 
som inte levde upp till sparbetingen riskerade enligt flera informanter att 
utsattas för en ”fruktansvärd kritik”.  

Genusregimen 1995–2000  
Till att börja med kan konstateras att jämställdhetsarbetet inte stod i för-
grunden under 1990-talet. Trots den nya organisationsmodellen satt den 
”gamla maktstrukturen kvar i bakhuvudet på de flesta av oss”, säger en 
informant. I detta fall innebar det att den kommunala patriarken och den 
auktoritära manligheten som idealtyp återkom. Fler informanter vittnar 
också om en faderlig omtanke. ”Norberg var lång, nästan två meter och 
före detta handbollsspelare som lugnt lutade sig lite vänligt över en”, sä-
ger en annan informant.66 En tredje informant beskriver hur den patriar-
kala maktmodellen präglade relationerna i kommunstyrelsen:  

Kjell var ju mycket ”pappa” Kjell. Han var väldigt hierar-
kisk och styrde med järnhand på både gott och ont. Alla 
visste att det han säger gäller, det är också en styrning för 
tjänstemännen, att man vet vart man vill någonstans. På 
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så vis ger det en styrka inom kommunstyrelsen och kom-
munledningen. Men det är inte så det ska fungera i en 
demokrati, det är det som är poängen att det inte ska fun-
gera så.67 

I citatet ovan beskriver en kvinnlig informant vad många andra informan-
ter även vittnar om i intervjumaterialet, nämligen att genusregimen fram-
för allt formades av en informell maktstruktur som vilade på den auktori-
tära manligheten och manlig makt. Kommunstyrelsens ordförande repre-
senterade på en och samma gång en maktmodell som förenade inslag av 
despotisk maktutövning med faderlig omtanke.  

”Han hade en faderlig inställning till kvinnor och ville gärna framstå 
som jämställd men detta tolkade jag som läpparnas bekännelse”, säger en 
informant: ”Det var det där att nu ska jag berätta för dig hur det egentli-
gen är lilla vän, utan att han var medveten om det tror jag, han gjorde det 
liksom av välvilja.”68 Fler informanter menar att även män kunde bli be-
mötta på ett patriarkalt sätt. En informant säger: ”De kommunala chefer-
na eller direkt underställda honom blev på något sätt söner i hans närva-
ro, han var som en pappa som höll sin hand över allting.”69 Hon säger 
också: 

På nått sätt när han märkte att han gått för långt … kunde 
han kasta bort det där politiska och bli människa … jag 
var väldigt förvånad över det då.70  

Vad informanterna beskriver är således upplevelser och erfarenheter av 
en genusregim som framför allt underordnade och exkluderade kvinnliga 
politiker från den verkliga makten. Den auktoritära manlighet som ideal-
typiskt formade genusrelationerna under Norbergs tid som styrelseordfö-
rande vilade på informella kontakter och manlig homosocialitet. Under 
1990-talet var könsrepresentationen inom den socialdemokratiska parti-
organisationen i Norrköping på väg att jämnas ut. Kvantitativt sett ökade 
också antalet kvinnliga kommunalpolitiker på formellt sett tunga politis-
ka positioner, men Norbergs dominerande ställning i hierarkin, och hans 
nära relation till kommundirektören, förefaller inte ha lämnat något ut-
rymme över åt andra politiker att delta i styrningen. Tvärtom tyder in-
formanternas beskrivningar på att Norberg bevakade övriga kommunal-
råd och ibland även ändrade beslut som dessa hade fattat. Därmed un-
dergrävde han deras auktoritet vilket troligen ledde till att övriga kom-
munalråds status som politiska ledare minskade. I motsats till exempelvis 
Krantz och Wernersson stöttade Norberg heller inte kvinnliga politiker i 
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partiets nomineringsprocesser. Sammantaget pekar detta mot att den pat-
riarkala maktmodellen formade en genusregim som inkluderade kvinnli-
ga politiker på formellt sett tunga poster, samtidigt som den informella 
makten låg i händerna på kommunstyrelsens ordförande.  

Den genusregim som formade relationerna mellan kvinnliga och man-
liga politiker mellan 1994 och 2000 innebar att kvinnor kunde företräda 
det politiska systemet men exkluderades från att inneha verklig makt 
över den politiska styrningen. Den enda politiker som sägs ha kunnat gå 
emot Norberg var kommunstyrelsens vice ordförande Göran Färm. Färm 
lämnade dock kommunalpolitiken 1999 och posten som kommunstyrel-
sens vice ordförande övertogs av gymnasienämndens ordförande Gunnel 
Gennebäck.    

En kvinna tar över – en kort period 2000–2001 
Mitt uppe i sin politiska gärning avled Kjell Norberg hastigt i början av år 
2000 och han efterträddes av Gunnel Gennebäck. Hon beskriver sina erfa-
renheter på följande sätt: 

Jag gjorde flera saker som inte var okey för en tjej att göra. 
Jag ställde upp mot en kille och tog matchen kring ordfö-
randeposten. Vann den rejält. Jag trodde att jag skulle kla-
ra det. Var helt övertygad om att den kompetens och kun-
skap jag hade skulle räcka till, och jag sålde NME. Det är 
inte okey i Norrköping för tjejer att vara såna. Hade jag 
varit kvar så hade det malt sönder mig som människa 
fullständigt. 71 

I citatet ovan beskriver Gennebäck hur hon i efterhand uppfattar hur det 
var att som första kvinna bli vald till kommunstyrelsens ordförande i 
Norrköping. Gennebäcks politiska bakgrund skilde sig markant från de 
tidigare ordförandena. Dels kom hon från en av de politiska familjerna i 
Norrköping. Fadern hade bland annat ett förflutet som ordförande i kul-
turnämnden. Dels hade hon arbetat som politisk tjänsteman i landstinget. 
Hennes karriär som kommunalpolitiker startade sent och det var först år 
1994 som hon valdes in som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. Däref-
ter gick resan mot toppen snabbt. År 1998 utsågs hon till kommunalråd 
och året efter till vice ordförande i kommunstyrelsen.72 En politiker som 
var med om att välja Gennebäck till styrelseordförande beskriver denna 
händelse så här: 
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När Kjell Norberg dog så skulle en ny kommunstyrelse-
ordförande utses. Valberedningen föreslog Mårten Arn-
berg, men han förlorade det valet mot Gunnel. Då avgick 
valberedningen.73 

Norbergs hastiga bortgång skapade ett maktvakuum som utlöste en 
maktkamp. I detta turbulenta läge framstod enlig flera personer Gunnel 
Gennebäck som den starkaste kandidaten till posten som kommunstyrel-
seordförande. Framför allt stöttades hon av de socialdemokratiska kvin-
noklubbarna och SSU. Arbetarkommunens valberedning lanserade en 
manlig kandidat som emellertid förlorade mot henne i den interna röst-
ningen. Gennebäck hann dock inte med att sätta några djupare avtryck i 
den informella maktstrukturen eftersom hon lite drygt ett år efter tillträ-
det tvingades avsäga sig ordförandeuppdraget. Detta till följd av att Norr-
köpings Tidningar uppdagade att hon inte hade betalat en privat faktura 
som uppkommit i samband med hennes 50-årsfirande. Tidningen skrev 
att fordringsägaren hade lämnat skulden till kronofogdemyndigheten. 
Gennebäck gick i svaromål och hävdade att det hela var ett misstag. Tid-
ningen kunde dock visa att obetalda räkningar inte var en engångsförete-
else utan snarare ett regelbundet mönster. Gennebäcks trovärdighet som 
person blev starkt ifrågasatt och hon tvingades lämna kommunalpoliti-
ken.    

I intervjun säger Gennebäck att hon hade de övriga kommunalråden 
emot sig redan från början och att detta berodde på att de hade stöttat 
hennes motkandidat: ”Det blev en omröstning mellan oss och trots att jag 
vann den omröstningen ganska ordentligt visste jag att det här kommer 
att gå åt helvete.” Det fanns enligt henne flera skäl till det. Det ena var att 
kommunalrådskollegorna inte var nöjda med slutresultatet – ingen av 
dem vill ha henne som kommunstyrelseordförande, säger hon i intervjun. 
Därmed fanns det redan från början en inbyggd konflikt i kommunstyrel-
sen. Det andra var att Norrköping enligt henne inte var moget för en 
kvinna i rollen som kommunstyrelsens ordförande.  

Norrköping är de stora starka pojkarnas stad som inte ac-
ceptera en sosse som inte har skit under naglarna … jag 
var både tjej och akademiker, det var ju inte riktigt okey. 
(Gunnel Gennebäck) 

Många kvinnliga politiker säger i intervjuerna att de hyste stora förhopp-
ningar om att Gennebäck skulle förändra den politiska styrrollen. Enligt 
deras uppfattning visade hon också prov på ett annat sätt att leda kom-
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munen. Bland annat säger man följande om hennes sätt att utöva styr-
ningsrollen: ”Gennebäck hade pondus men hon kunde också lyssna”, 
”man kände att man kunde lite på henne”, eller ”hon var en annan ledar-
typ som jag tyckte var jättebra”.74 Överlag anser de flesta informanter att 
Gennebäck var en stark ledare. Nyckelord som duktig, kompetent, pådri-
vande och pålitlig, positiv och prestigelös återkommer ofta i framför allt 
de kvinnliga informanternas beskrivningar. Andra omdömen som lyfts 
fram i intervjuerna är: hon visste vad hon ville; hon hade goda relationer 
med både chefer och medarbetare; hon var alltid påläst; hon var väl insatt 
i frågorna.  

Det fanns dock enligt flera informanter ett grundläggande problem i 
den politiska ledningen och det var att de fyra kommunalråd, som skulle 
leda kommunen tillsammans med Gennebäck, var osams med varandra. 
”Alla var osams med alla kors och tvärs”, säger kommunchefen Björn Jo-
hansson.75 Denna uppfattning återkommer också i flera intervjusvar. Det-
ta kan tolkas som att det fanns politiker i kommunalrådskorridoren som 
motarbetade Gennebäck. Som exempel nämns bland annat ett manligt 
kommunalråd som sägs ha haft mycket svårt att samarbeta med kvinnliga 
politiker eller kvinnliga tjänstemän. För honom var det närmast otänkbart 
att underordna sig en kvinnlig kommunstyrelseordförande.  

Kommunchefen säger att situationen i kommunalrådskorridoren för-
satte tjänstemännen i en svår situation. Gennebäck var den som skulle 
leda kommunstyrelsen men han uppfattade att hon saknade legitimitet 
bland sina egna kommunalrådskollegor. Kommunchefen tyckte heller 
inte att hon hade tillräcklig kompetens för att styra tjänstemännen.  

Det var ju det som var lite av problemet … det var hej och 
hå men sedan bottnade hon inte i frågorna. Hon var duk-
tig på att säga saker men hon var liksom beroende av att 
hon fick rätt input i sammanhanget. 76 

Vad kommundirektören säger i citatet ovan kan tolkas på flera sätt. En 
tolkning är att Gennebäck behövde de ledande tjänstemännen för att klara 
av styrningsrollen men hade svårt att acceptera detta beroende. En annan 
tolkning är att det uppstod en konflikt mellan henne och kommunchefen. 
Vad som i detta sammanhang menas med ”kompetens” framgår heller 
inte i intervjun med Johansson. Oavsett vilken tolkning som är riktigt ty-
der informanternas berättelser på att den patriarkala maktmodellen trots 
allt utmanades av Gennebäcks försök att införa en mera samarbetsorien-
terad och kommunikativ styrningsroll.   
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Ledarskapskris förändrar genusregimen 2002–2006 
I detta avsnitt kommer jag att argumentera för att det skedde förändring-
ar i den politiska toppen efter kommunalvalet 2002 som kan tolkas som 
en kvalitativ maktförändring mellan kvinnliga och manliga politiker. 
Denna förändring kan exemplifieras med nedanstående citat:  

Eva Andersson är annorlunda. Hon vill verkligen samar-
beta med alla. Hon vikarierade för Mattias några månader 
då fungerade det jättebra. … Man tar hand om varandra 
på något sätt, och hon vill väldigt mycket … folk bryr sig 
om varandra på något sätt. Våran representant som hon 
jobbar med är också en kvinna, det kanske gör sitt till.77 

Denna förändring tog sin början efter Norbergs plötsliga bortgång och 
Gennebäcks avgång. Denna kedja av händelser skapade en ledarskapskris 
inom den socialdemokratiska partiorganisationen. Det fanns inte någon 
given kandidat som snabbt kunde efterträdare Gennebäck, samtidigt som 
flera socialdemokrater upplevde att förtroende för det socialdemokratiska 
ledarskapet hade skadats till följd av medias bevakning av ”affären” 
Gennebäck.78 Dessutom lämnade flera av det etablerade politikerna av 
olika orsaker politiken eller valde att tacka nej till att kandidera till ordfö-
randeposten.79 De kvarvarande kommunalråden Jan Olov Jonsson, Chris-
ter Nilsson och Rita Eklund ansågs heller inte tillräckligt kvalificerade för 
uppdraget.80 I det läget valde partiet att lyfta fram yngre politiker som 
saknade erfarenhet av styrningsrollen på kommunal ledningsnivå. Norr-
köpings Tidningar skrev med anledning av detta:  

Räkenskapens dag närmar sig för socialdemokratin i 
Norrköping. Det går inte att skjuta valet av ny ordförande 
i kommunstyrelsen framför sig längre … Två särskilt 
”heta” namn tycks vara Mattias Ottosson och Eva An-
dersson, båda i 30-årsåldern.81    

Det visade sig att lokaltidningen gissat rätt. Det blev arbetarkommunens 
ordförande Mattias Ottosson som valdes till ny ordförande i kommunsty-
relsen, samt utnämndes dessutom den i kommunalpolitiska sammanhang 
oprövade Eva Andersson till vice ordförande i kommunstyrelsen. Detta 
väckte en hel del motstånd i arbetarkommunen eftersom en del äldre poli-
tiker ansåg att Ottosson var för ung (29 år) och för politiskt oerfaren för 
att ta på sig ett så pass tungt uppdrag. Dessutom var Eva Andersson (37 
år) dittills ett okänt namn för många partimedlemmar. 82  

Innan Mattias Ottosson valdes till arbetarkommunens ordförande 
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hade han varit ordförande i SSU och precis som Gennebäck tillhörde han 
en av de politiska familjerna i Norrköping. Hans far, Lars G. Ottosson, har 
ett förflutet som ordförande i kulturnämnden och som ombudsman 
(ABF). Att fadern var ordförande i den valberedning som fick i uppdrag 
att ta fram Gennebäcks efterträdare skapade därför ett utrymme för kon-
spiratoriska spekulationer. ”Blev Ottoson ordförande tack vare sin pap-
pa?”, är en retorisk fråga som flera informanter spontant har ställt sig i in-
tervjuerna. Sedan tidigare hade Ottosson ett nätverk av flera unga män 
med bakgrund i SSU. Några av dem valdes samtidigt in i kommunala or-
gan, en följde med in i rådhuset som politisk sekreterare till Mattias Ot-
tosson. Anderssons maktbas fanns framför allt i den socialdemokratiska 
kvinnorörelsen. Både dessa politiker hade akademisk bakgrund och båda 
hade tidigare arbetat inom offentlig sektor.83 

Maktdelningen mellan kvinnliga och manliga politiker  
Med tanke på att den politiska ledningens könsstruktur drastiskt föränd-
rades efter valet 2002 kan man fråga sig om kvinnors ställning i den in-
formella maktstrukturen stärktes under perioden 2002-2006. Det som talar 
för att så har skett är exempelvis att det inte längre finns en stark styr-
ningsroll utan flera styrningsroller. Det innebär att den informella makt-
strukturen inte längre domineras av en manlig politiker som ”styr och 
ställer” med alla andra. ”Vi har fått medborgarnas och partiets förtroende 
att ha makt men sedan kan man ju välja att använda sig av den på olika 
sätt”, säger kommunalrådet Eva Andersson. Hon säger att makten idag 
delas upp på flera personer: ”För att känna att man får så bra beslut som 
möjligt.”84 

Andersson sammanfattar sin syn på maktfördelningen i den politiska 
toppen med att ”jag tror att det håller på att ske en förändring och jag tror 
att den är välkommen av många”.85  

En möjlig tolkning av det som sägs ovan är att den politiska styrning-
en inte längre vilar på en maktmodell som bygger på en manlig kommun-
styrelseordförande som bestämmer allt. Att den ledande styrningsrollen 
förefaller utövas på ett annat sätt än tidigare kan således tolkas som ett 
tecken på en verklig förändring av både genusrelationerna och den reella 
tillgången till informell makt.    

… han [kommunstyrelsens ordförande] vill sprida upp-
dragen … det här är dina frågor Eva, det här är dina frå-
gor Li och det här är dina frågor Rita … det är det jag me-
nar med att det är större delaktighet i ledarskapet nu.86 
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Mattias Ottosson säger i intervjun att det är viktigt att de andra kommu-
nalråden och nämndordföranden verkligen känner att det har ett ansvar 
för sina områden. Om han, i egenskap av kommunstyrelseordförande, 
”går in och petar hela tiden i varenda fråga” så kommer dessa personer 
att bli handlingsförlamade. ”Då skulle man till slut inte göra någonting 
alls utan bara sitta och vänta”, säger han. Enligt honom skiljer sig hans 
sätt att styra från föregångarna samtidigt som många förväntar sig att han 
i likhet med dem ska ta individuella beslut, som i efterhand förankras i 
kommunstyrelsen.  

Man skämtar ju om att i Norrköping där utgår orderna 
från kommunalrådskorridoren, den kulturen finns … 
Man förväntar sig att kommunalråden ska ställa sig upp 
och tala om … vad som gäller.87  

Ottosson säger att han leder ett lagarbete: ”Vi jobbar så och det beror på 
att Eva och jag tillträdde samtidig vilket gör att vi har varit jämspelta re-
dan från början”, säger han i intervjun. Socialdemokraterna har heller inte 
längre egen majoritet i fullmäktige utan är beroende av stöd från andra 
partier. ”Vi är en kommunledning och vi har fyra olika ansvarsområden, 
menar Andersson. Detta påverkar också maktvillkoren på kommunled-
ningsnivå. ”Det kräver mera dialog, och mer dialog är ju inte den gamla 
stilen”, säger hon.  

Det finns flera informanter som gör gällande att Ottosson represente-
rar en ny typ av politisk ledare. ”Han lyssnar mycket och man kan föra 
mycket mer dialog med honom”, lyder ett omdöme.88 ”Kommunstyrel-
sens ordförande är ju trygg både som människa och i sitt politiska ställ-
ningstagande och det gör att han blir tydlig i sitt ledarskap, men på ett 
annat sätt än den här patriarken som alltid har funnits”, säger en annan 
informant.89 Ställd mot avhandlingens teoretiska tolkningsram stämmer 
informanternas beskrivningar av denna kommunstyrelseordförande såle-
des bäst överens med den förhandlande manligheten som idealtyp.  

Många informanter menar att den politiska ledningen är svag. ”Vi har 
ju en så svag politisk ledning”, är ett uttalande som ofta återkommer i in-
tervjuerna. I flera intervjusvar beskrivs kommunstyrelsens ordförande 
som sluten eller tillbakadragen.90 En informant säger att kommunled-
ningen uppfattas avvika från den socialdemokratiska ledarskapstradition: 
”Det finns naturligtvis väldigt många socialdemokrater ute i föreningarna 
som fortfarande ser den här starka mannen som bilden för den som ska 
styra kommunen”, säger hon.91  

Till skillnad mot sina föregångare har Ottosson inte byggt upp sitt po-
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litiska kapital genom att specialisera sig på ett politiskt sakområde. Jar-
méus och Wernersson var experter på mark och bostadsfrågor. Krantz 
gjorde sig känd som expert på socialpolitik. Gennebäck hade lång erfa-
renhet av sjukvårdspolitik och Norbergs expertområde var utbildnings- 
och skolfrågor. ”De kunde sina frågor och hade därför svårt att låta bli att 
lägga sig i andra politikers sätt att sköta dem, men det arvet har inte jag”, 
säger Ottosson. Det finns också informanter med lång erfarenhet av olika 
politiska ledare som menar att kommunstyrelsens nuvarande ordförande 
agerar mer som en ”vanlig nämndordförande” än som den främsta repre-
sentanten för det politiska systemet i Norrköping.92 Detta sätt att leda 
kommunstyrelsen har enligt henne mött en hel del kritik.   

En ny typ av maktmodell 
Utifrån avhandlingens övergripande syfte är det är intressant att notera 
att en politisk ledning bestående av en majoritet kvinnor och en yngre 
man som kommunstyrelsens ordförande ansågs vara svag. Det tyder på 
att genusregimen hade förändrats samtidigt som denna förändring inte 
uppskattades av det politiska systemet. En tolkning som låter sig göras är 
att den politiska organisationen upplevde att den politiska ledningen lät 
tjänstemännen bestämma för mycket. Å andra sidan pekar flera informan-
ter på att även tjänstemännen upplever att det finns ett problem om 
kommunstyrelsens ordförande är för ”osynligt”.93 Även Norrköpings Tid-
ningar tog upp kritiken mot Ottosson ledarskap:  

Ottosson är medveten om kritiken, men tycker att den är 
orättvis. Socialdemokraterna har haft nog av ”röda patri-
arker”, som styr och ställer på egen hand, tycker han … 
Han är inte precis typen som ställer sig upp, pekar med 
hela handen och säger si eller så kommer vi att göra.94  

I citatet ovan försvarar sig Ottosson mot den kritik han har fått ta emot 
och som handlar om att han i rollen som kommunens ledande politiker är 
otydlig, tam, obeslutsam och ”kanske lite mesig”.95 Diskussionerna om 
politiskt ledarskap saknar enligt honom oftast nyanser vilket gör att det är 
svårt att leva upp till omgivningens förväntningar: ”Antingen är man för 
osynlig eller för maktfullkomlig och jag är definitivt inte maktfullkomlig”, 
sade han till Norrköpings Tidningar.96  

I informanternas berättelser finns inslag av behov av politisk kontroll 
och detta syns tydligt i följande citat hämtat från två av intervjuerna:  

Det jag saknar idag var det jag kunde vara väldigt irrite-
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rad på många gånger för Kjell Norberg, han bara pekade 
med handen och sa att så här ska det vara, sen var det 
inget mer att diskutera.97    

När Norberg gick bort märktes det att då fanns det ingen 
som var ”pappa” kommunstyrelseordförande, och det 
finns det inte fortfarande. Det är en viss vilsenhet för då 
vet inte riktigt folk vad som gäller eller vem det är som 
bestämmer. På så vis så finns det en saknad efter det här 
hierarkiska … Det blir ganska så förvirrat … man har ing-
en styrning och det är starka strukturer som det är jätte-
svårt att bryta.98 

Det som sägs i citaten ovan är karakteristiskt för många informanters in-
ställning till Ottossons ledarskap. ”Det är inte hans stil att träta utan han 
vill föra en mer ideologiskt debatt, men jag har haft synpunkter på att han 
har varit lite för lågmäld i debatterna och sagt att han måste sätta ner föt-
terna och visa var han står lite bättre”, säger en informant.99 ”Han har för 
lite muskler, är för lågmäld och har ingen pondus, vilket man måste ha i 
den rollen”, lyder ett annan omdöme.100 Många säger sig sakna det ”hie-
rarkiska” som förknippades med till exempel Kjell Norbergs sätt att styra 
förvaltningen. Denna saknad efter ”den starka mannen” finns både inom 
socialdemokratin och inom den politiska oppositionen. Det beror sanno-
likt på att både politiker och tjänstemän upplever att tjänstemännen har 
tagit över som de egentliga makthavarna i Norrköping: ”Vi tror att vi styr 
men det är tjänstemännen som har makten”, är ett omdöme som ofta fö-
rekommer i politikernas berättelser.101 ”Ottosson är för svag och därför 
har tjänstemännen tagit över”, säger en socialdemokrat.102 ”Norrköpings 
ledande politiker är för osynlig, folk vet ju knapp inte vem han är”, löd 
oppositionens budskap inför kommunalvalet 2006.103  

Genusregimen 2000–2006 
Vid den tidpunkt då intervjumaterialet samlades in hade Ottosson inne-
haft rollen som kommunstyrelsens ordförande i drygt fyra år vilket är för 
kort tid för att kunna dra några långtgående slutsatser. Dock pekar analy-
sen i detta kapitel på att kvinnors informella makt har ökat. Gunnel Gen-
nebäck var ett trendbrott som demonstrerade att även kvinnliga politiker 
kunde utöva en ledande styrningsroll. Från och med kommunalvalet 2002 
fick kommunledningen en bredare kvinnlig framtoning. När sedan arbe-
tarkommunen utsåg en blott 29 år gammal politiker till styrelseordföran-
de bröts även traditionen att välja äldre män till den ledande politiska po-
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sitionen. Dessutom trädde flera av de lite äldre kvinnliga politikerna fram 
och erbjöd sig att fungera som mentorer åt den ”unga och oerfarna” 
kommunstyrelseordföranden. Exempelvis skrev Norrköpings tidningar 
att valberedningen ordförande hade fått löfte om att kommunfullmäkt-
iges ordförande, Ulla Petterson Carvalho, skulle agera mentor åt den nya 
kommunledningen.104  

Sammantaget tyder således analysen på att den politiska styrningen 
vilade på den egalitära maktmodellen. Framför allt bygger jag denna 
tolkning på att många anser att den informella maktstrukturen har kom-
mit att präglas av samarbete, delad makt och ge-och-ta-relationer. ”Att de 
olika nämnderna träffas och pratar ihop sig tror jag är en viktig föränd-
ring som har skett för det gjorde man ju inte förr”, säger en informant.105 
Ottosson säger att han fått signaler om att ” vi har tappat den här konflik-
ten mellan kommunstyrelsen och stadsplaneringen, som historiskt varit 
väldigt het i Norrköping”. Han säger också att det länge fanns motsätt-
ningar ”kring vem som ska leda samhällsbyggandet eller vad man ska 
säga”. 

Den nära relationen mellan kommunstyrelsens ordförande och vice 
ordförande (Eva Andersson) sägs ha bidragit till att minska konflikterna 
mellan olika politiska enheter. Ottosson menar att han via Andersson har 
full insyn i stadsplaneringsfrågorna och att hon på motsvarande sätt har 
lika stor insyn i näringslivsfrågorna. Det nya är att relationerna mellan le-
dande politiker präglas av ett mer kommunikativt och samarbetsoriente-
rat klimat. Detta kan tolkas som att den politiska styrningen sker mot bak-
grund av en genusregim, vilken i mindre utsträckning än tidigare förut-
sätter att den politiska makten grundar sig på manlig homosocialitet. Fle-
ra informanter hävdar exempelvis att Andersson har ett mycket stort in-
flytande över styrningen. Sammantaget kan detta tolkas som att några av 
de kvinnliga kommunalråden och ordförandena har fått tillgång till in-
formell makt på ett sätt som inte förekommit tidigare i Norrköping.  

Det finns dock informanter som gör en annan tolkning: ”Det klart att 
det har hänt saker men ser man till maktfördelningen så känner jag ändå 
att Mattias har en tyngre roll än alla dessa kvinnor tillsammans”, säger en 
kvinnlig informant. 106 Hon pekar exempelvis på att kommunstyrelsens 
ordförande visserligen är en småbarnspappa som tagit ut pappaledighet 
men det är ”en man som också har ganska manligt beteende i vissa sam-
manhang”, lyder hennes omdöme. Positionen som kommunstyrelsens 
ordförande innebär enligt många att vara den främsta politikern i kom-
munen. Det är också en position som förknippads med frågor som har 
stort symbolvärde: ”Sedan får kvinnorna rådda med det där som kontak-
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ter med missnöjda föräldrar och sånt där.”107  

Begreppen makt och styrning i den diskursiva praktiken 

Alltså makten följer ju ofta informella strukturer och i or-
ganisationsutredningar så följer man bara de formella 
strukturerna. … Alltså i styrmodellen pratar man om att 
jobba med politiska program och så där. … Den här in-
formella maktstrukturen är så väldigt knuten till perso-
ner. Jag skulle bli jätteförvånad om det stod någonting 
sånt i en organisationsutredning.108 

År 1996 tillsattes en omfattande utredning som fick i uppdrag att utarbeta 
förslag till förbättringar av styrmodellen.109 Ett stort antal politiker och 
tjänstemän deltog i utredningsarbetet och det producerades en mängd 
olika texter, men inte i någon av dessa diskuterades den informella makt-
strukturen eller det faktum att den politiska styrningen var koncentrerad 
till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen. I detta kapitel 
görs inte en renodlad lingvistisk språkanalys enligt Faircloughs riktlinjer 
men det kan ändå konstateras att det språkbruk som förekommer i den 
diskursiva praktiken framför allt tycks ha haft som utgångspunkt att dölja 
de verkliga maktförhållandena mellan politiker och tjänstemän.  

Denna slutsats bygger på en omfattande närläsning av de texter i form 
av motioner, utredningsmaterial, minnesanteckningar, mötesprotokoll, 
skrivelser, beslut, måldokument etc. som genom åren har producerades 
inför eller efter ovan redogjorda organisationsförändringar eller som har 
producerats i samband med att man velat förändra administrationen. Det-
ta kan tolkas som att den diskursiva praktiken framför allt har använts för 
att ”normalisera” rådande maktförhållanden, det vill säga, i samtliga ut-
redningstexter förekom i stort sett inga diskussioner om att politiker och 
tjänstemän kan ha motstridiga intressen. Denna tendens beror sannolikt 
på att det funnits en utbredd föreställning om att det är politikerna som 
ska styra förvaltningen. Men det kan också ha att göra med att styrnings-
rollen och den informella makten oftast har varit knuten till enskilda per-
soner snarare än till formella positioner. Dock medförde denna praktik att 
man heller inte diskuterade vad som utgjorde det verkliga styrproblemet.  

I den mån texterna berör förhållandet mellan den politiska styrrollen 
och förvaltningen beskrivs denna relation i termer av olika roller. Trots att 
organisationsförändringarna ytterst syftade till att stärka politikernas möj-
ligheter att styra tjänstemännen definierades inte det centrala begreppet 
styrning. Min slutsats är att den diskursiva praktiken kan ses som en del 
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av den patriarkala maktmodellens logik. Det vill säga, säga som social 
praktik strävade den manliga makten efter att medvetet eller omedvetet 
upprätthålla den manliga hegemonin. Med hjälp av den diskursiva prak-
tiken kunde de ledande personerna motivera organisationsförändringar 
utan att dessa motiv presenterades som en lösning på ett maktproblem. 
Konkurrerande diskurser som kan tänkas hota den allmänna föreställ-
ningen att det är politikerna som bestämmer i kommunen tillåts med 
andra ord inte att bli synliggjorda i diskussioner som rörde den politiska 
styrrollens utformning.110 Detta menar jag kan förklara varför exempelvis 
jämställdhetsfrågorna inte fanns med i de texter som handlade om styrrol-
len.   

Sammanfattande analys 
I det här kapitlet undersöks genusregimens förändring mellan 1989 och 
2006. De båda idealtyperna auktoritär respektive förhandlande manlighet 
fungerar även i detta kapitel som teoretiska konstruktioner, vilka används 
som en metod att för att synliggöra vilken typ av maktmodell som den poli-
tiska styrningen har vilat på vid olika tidpunkter. Genom att även upp-
märksamma genus i analysen kan man med hjälp av denna analysmodell 
konstruera en bild av genusregimens förändring. En slutsats som kan 
dras i detta kapitel är att en genusregim, som bidrar till att forma jäm-
ställda maktrelationer mellan kvinnliga och manliga politiker tycks förut-
sätta den förhandlande manligheten som idealtyp.  

Petter Wrenne diskuterar inte den politiska styrningen ur ett genus-
perspektiv, men när han lyfter fram att personliga band mellan ledande 
politiker och tjänstemän kan förklara varför tjänstemän väljer att följa den 
politiska ledningens intentioner, pekar han indirekt på problemet med 
bristande kvalitativ jämställdhet.111 Som analysen i detta kapitel visar har 
det inte varit oväsentligt vem som innehaft posten som kommunstyrel-
sens ordförande. Kapitlet visar dessutom att informanterna säger sig ha 
haft stort förtroende för vissa styrelseordföranden men inte för alla. Detta 
kan tolkas som att den politiska ledarens sociala framtoning har vägt 
tyngre än den formella rollen som kommunstyrelseordförande. Detta me-
nar jag beror på att omgivningens förtroende för den högsta politikern i 
hög grad har varit kopplat till dennes manliga framtoning – en slutsats 
som innebär att manliga kommunstyrelseordförandes status och position 
i den informella maktstrukturen inte med automatik följer av rollen i sig.      

Som diskuterades i teorikapitlet kan problemet med bristande kvalita-
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tiv jämställdhet fördjupas med hjälp av Pierre Bourdieus begrepp poli-
tiskt kapitel. Det politiska kapitalet är en form av symboliskt förtroende-
kapitel som ligger till grund för det mandat som krävs för att utöva en po-
litisk styrningsroll.112 Ju större mängd politisk kapital i form av erfarenhet 
och förtroende som ledande politiker kan mobilisera desto mindre ut-
rymme skapas för tjänstemännen att agera självständigt. Den allmänna 
uppfattningen bland informanterna är att en politiker med hög status och 
stor auktoritet kan begränsa tjänstemännens handlingsutrymme och om-
vänt, politiker med låg status och liten auktoritet riskerar leda till tjänste-
mannavälde. Att framstå som den som bestämmer i kommunen utgör där-
med en slags garanti för att det är politikerna, och inte tjänstemännen som 
styr kommunen. Det vill säga, med stark styrning menas i intervjuerna en 
manlig person som förmår skapa sig en stark ställning gentemot tjänste-
männen. 

En utgångspunkt i avhandlingen är att den patriarkala maktmodellen 
understöds av ett homosocialt normsystem och att detta återspeglar sig i 
form av ett normerande manlighetsideal. En slutsats som kan dras i kapit-
let är att den politiska styrningsrollen tenderar att beskrivas som svag då 
den inte har uppfattats leva upp till det auktoritära manlighetsidealet. 
Manliga kommunstyrelseordföranden som stämmer in på den förhand-
lande manligheten som idealtyp anses således inte riktigt kunna styra 
kommunen. Detta kan tolkas som att den förhandlande manligheten per 
definition anses leda till att den politiska styrningens makt minskar.  

I kapitlet visar jag att informanterna upplevde att Jarméus, Werners-
son och Norberg styrde tjänstemännen, medan Krantz, Hagfelt och Ottos-
son snarare uppfattas ägna sig åt att förhandla med tjänstemännen, än att 
styra dem. I de sistnämnda fallen tolkades detta som tecken på svaghet ef-
tersom poängen med en politisk styrd organisation är att den politiska 
viljan omsätts i praktisk handling.113 En möjlig tolkning är att denna ten-
dens beror på att den politiska styrningen har varit präglad av spårbun-
denhet. Slutsatsen är att omgivningen förväntar sig att den politiker som 
åtar sig att vara kommunstyrelsen ordförande också ska styra genom att 
peka med hela handen. 

En annan slutsats som kan dras i kapitlet är att den patriarkal makt-
modellen formade genusrelationerna fram till och med början av 2000-
talet. Det betyder inte att det saknades kvinnor i den politiska beslutsor-
ganisationen, men analysen visar att den informella makten under Kjell 
Norbergs tid var begränsad till honom själv och till en liten krets manliga 
tjänstemän.  

Idealtypiskt utgör beskrivningarna av Norbergs sätt att praktisera in-



Kapitel 9 

 229

formell makt den förhandlande manlighetens motbild. Med Norberg 
återkom den socialdemokratiska patriarken och detta medförde att den 
patriarkala maktmodellen förstärktes under perioden 1994–2000. Det be-
rodde framför allt på hans auktoritära ledarstil men också på att Norberg 
byggde upp en maktbas som var starkt förbunden med kommunchefens 
ställning i den administrativa ledningen. Norbergs samarbete med kom-
munchefen tillät inte andra politiker att utöva en styrningsroll. I synner-
het hindrade denna maktordning kvinnliga politiker från att på allvar ut-
öva en styrningsroll. Norberg blev på så sätt en lösning på problemet med 
ökad tjänstemannamakt eftersom han levde upp till det normerande man-
lighetsideal som underbygger den patriarkala maktmodellen. Den aukto-
ritära manlighetens återkomst skapade dock samma slags problem som 
tidigare, nämligen att kommunstyrelsens ordförande många gånger upp-
fattades som maktfullkomlig.  

Problemet för kvinnliga politiker som verkat inom ramen för en ge-
nusregim, vars informella maktstruktur bygger på auktoritär manlighet, 
är att den tycks förutsätta att den politiska styrningen underbyggs av en 
maktmodell som ytterst vilar på manlig homosocialitet. Det betyder att 
kopplingen mellan den politiska ledningen och den förhandlande man-
ligheten är en förutsättning för att kvinnliga politiker ska kunna delta i 
den politiska styrningen på samma villkor som manliga politiker. Mattias 
Ottossons sätt att utöva den ledande styrningsrollen kan därför tolkas 
som en kvalitativ förändring av den informella maktstrukturen. Dels 
stämmer informanternas beskrivningar in på den förhandlande manlighe-
ten som idealtyp. Han beskrivs som mera öppen för dialog och mera be-
nägen att delegera makt än tidigare ordföranden. Dels sägs den politiska 
styrningen präglas av ett mer samarbets- och kommunikationsorienterat 
klimat. Sammantaget kan detta tolkas som att de patriarkala inslagen i 
den politiska styrningen mer eller mindre upphörde mellan 2002 och 
2006. Slutsatsen är att denna genusregim inkluderade kvinnliga politiker i 
den politiska styrningen.  
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Kapitel 10 

Partiorganisationen ur ett genusperspektiv 

 
Jag har upplevt att jag har varit lite banbrytare här i Norr-
köping. Dels att jag blev det första kvinnan i en sådan här 
organisation där det bara fanns män … när jag verkligen 
har haft en bestämd uppfattning i en fråga då har jag känt 
den här kylan. Det går så bra så länge man som kvinna 
arbetar med och stöttar sedan när man har en avvikande 
uppfattning då kommer storsläggan fram …1 

I detta kapitel kommer den socialdemokratiska partiorganisationen att 
undersökas ur ett genusperspektiv. I de fyra föregående kapitlen har 
kommunalpolitiken stått i fokus. Det skapar dock ett intryck av att det 
endast finns en enda genusregim som format maktvillkoren. I själva ver-
ket är det rimligt att tänka sig att det kan finnas flera olika genusregimer 
på det politiska fältet.2 Till exempel visar Annette Gustavssons forskning 
att olika partier intar olika attityder till kvinnors politiska särorganise-
ring.3 Det betyder genusrelationerna kan vara olika organiserade inom 
olika partier och att de partiinterna genusrelationerna kan ge upphov till 
en annan genusregim, än den kommunala regimen.4 Som framgår av tidi-
gare kapitel byggde Manne Jarméus och Karl Erik Wernerssons starka 
ställning på ett brett stöd bland politikerna i det egna partiet. Däremot 
hade Kaj Krantz betydligt svårare att utöva styrningsrollen. Det berodde 
enligt många på att han saknade det nödvändiga stödet i partiet. Det be-
tyder att maktförhållanden inom det socialdemokratiska partiet haft en 
avgörande betydelse för att etablera och underbygga den patriarkala 
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maktmodell som några styrelseordförande varit bärare av och andra inte. 
Kapitlet syftar med andra ord till att lyfta fram och diskutera kvinnors in-
lemmande i kommunalpolitiken genom att relaterar denna process till 
genus och makt i partiorganisationen.  

I kapitel 6 visar jag att den kommunala politikens könsstruktur för-
ändrades mellan åren 1970 och 2002. Denna förändring, som innebar att 
antalet kvinnor och män jämnades ut i de politiska organen, kan tolkas 
som en utveckling mot ökad kvantitativ jämställdhet. Att detta inte ledde 
till att kvinnors informella makt ökade under 1980- och 1990-talen, kan 
tolkas som att kvinnor integrerades i rollen som företrädare. Denna roll 
skiljer sig från styrningsrollen eftersom politiker kan företräda det politiska 
systemet utan tillgång till informella nätverk, och utan att ha en stark 
ställning i den informella makthierarkin. Det vill säga, från att endast ha 
ansetts kunna företräda andra kvinnor eller kvinnofrågor i början av 1970-
talet, förändrades synen på kvinnliga politikers möjligheter att represen-
tera det politiska systemet som sådant under 1970- och 1980-talet. Det är 
hur denna förändring speglas i intervjumaterialet som framför allt kom-
mer att belysas nedan. Kapitlet är uppdelat i två delar. Inledningsvis bely-
ser jag utifrån informanternas beskrivningar de socialdemokratiska kvin-
nornas ställning i partiet och på vilket sätt den kvinnliga sidoorganise-
ringen eventuellt har påverkat maktbalansen i den socialdemokratiska 
partiorganisationen. I anslutning till detta diskuteras den politiska led-
ningens förändrade profil under 2000-talet. Därefter avslutas kapitlet med 
en analys av kommunsammanläggningen 1974 ur ett genusperspektiv. 
Detta motiveras av att denna förändring var så pass omvälvande att den 
sannolikt utgjorde ett formativt moment. Ur avhandlingens perspektiv är 
det således motiverat att undersöka på vilket sätt denna förändring på-
verkade de kvinnliga politikerna.  

Den patriarkala maktordningen före 1970-talet  
Trots att kvinnor och män fick samma formella politiska rättigheter i och 
med den allmänna och lika rösträtten 1919/1921 har forskningen kommit 
fram till att detta endast medförde marginella förändringar i fördelningen 
av den politiska makten mellan könen.5 Historikern Kjell Östberg skriver i 
en studie av kvinnliga kommunalpolitiker under mellankrigstiden att de 
mötte en patriarkal maktstruktur som utestängde kvinnorna från makt 
och inflytande.6 I politiska sammanhang betraktades kvinnor i allmänhet 
som ett särintresse. I den mån kvinnors deltagande efterfrågades sågs 
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kvinnliga politiker som företrädare av politikområden som associerades 
med typiska kvinnofrågor som moderskap, omvårdnad och konsumtion. En 
förklaring till kvinnors underordnade ställning, som diskuterats i forsk-
ningen, är att demokratin inom de politiska partierna kom att bli avgö-
rande för vem som ansågs kunna företräda partiet i kommunalpolitiken. I 
realiteten kom denna demokrati till en början att endast omfatta manliga 
politiker. En manlig Norrköpingspolitiker beskriver denna maktordning 
på följande sätt:   

Det är väl ingen överdrift att säga att det var en manlig 
värld. Det är männen som har format funktionerna, for-
mat utrymmet för hur man ska jobba. Man umgås på ett 
visst sätt, man pratar på ett visst sätt mellan män i ledan-
de ställning. Där kan en tjej alltså känna sig lite åsidosatt 
eller väldigt ensam. Och det är väl riktigt för vi fungerar 
väl på olika sätt, vi pratar på olika sätt. 7 

Det är inte svårt att belägga att den lokala partiorganisationen dominera-
des av män. Det betyder att den genusregim, som beskrivs i citatet ovan, 
kan rubriceras i termer av manlig hegemoni. Under mellankrigstiden var 
samtliga partier överens om att Kvinnan var politiskt omogen, politiskt 
ointresserad, allmänt okunnig och oförmögen att se sakligt på samhälls-
frågorna. Kvinnornas läggning för skvaller, avundsjuka och intriger an-
sågs också hindra dem från att hävda sig i konkurrensen med manliga 
partikamrater.8 Dessa nedsättande omdömen stämde naturligtvis inte 
med verkligheten. Det politiska systemet var inte könsneutralt utan ut-
gick från den manliga individen som norm för den politiska människan. 
Denna typ av förklenande omdömen bör snarare ses som ett led i den pat-
riarkala strategin för att försvara och därmed bevara manlig makt och 
manliga privilegier.9 Trots denna maktordning kunde vissa kvinnor över-
skrida politikens genusgränser och skaffa sig en position i lokalpolitiken, 
men dessa utgjorde ett undantag. Det betyder att fram till och med slutet 
av 1960-talet kunde kvinnliga politiker framträda som representanter för 
andra kvinnor, eller som komplement i frågor som ansågs kräva kvinnlig 
kompetens. Däremot kunde kvinnliga politiker generellt sett inte ikläda 
sig rollen som allmänpolitiker, och det berodde på att kvinnor inte ansågs 
kunna företräda män i offentliga sammanhang.  

Kvinnoförbund och kvinnoklubbar 1940–1970 
Med uttalat syfte att bemöta männens motstånd och förringandet av 
kvinnors politiska förmåga bildades under mellankrigstiden politiska 
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kvinnoförbund. Exempelvis arbetade det socialdemokratiska kvinnoför-
bundet under 1930- och 1940-talet aktivt för att öka kvinnornas lokala in-
flytande. Under dessa år växte det fram en mängd lokala kvinnoklubbar 
på kommunal nivå. Höjdpunkten nåddes 1959 då antalet kvinnoklubbar 
uppgick till nästan 1500. Därefter har antalet klubbar minskat och i mitten 
av 1990-talet fanns det endast 589 kvar i riket som helhet.10 År 2007 hade 
den siffran sjunkit till ca 300 klubbar (i denna siffra ingår dock även så 
kallade kvinnonätverk).11  

I början motarbetades kvinnoklubbarna eftersom de ansågs hota den 
demokratiska ordningen. Men successivt svängde den manliga opinionen 
och kvinnoorganisationerna inlemmades i den politiska strukturen. I fal-
let med den socialdemokratiska kvinnorörelsen har forskare pekat på att 
den socialdemokratiska partiorganisationen byggdes upp med hjälp av 
täta nätverk av sidoorganisationer (facket, ABF, Konsum med flera). Det 
föll sig därmed naturligt att de socialdemokratiska kvinnoklubbarna an-
slöts till den lokala arbetarkommunen. På det sättet blev dessa en del av 
den samlade socialdemokratiska arbetaroffentligheten.12  

Forskning har också visat att de socialdemokratiska kvinnoklubbarna 
praktiserade en dubbel strategi. Självständighetsstrategin innebar att kvin-
norna betonade sin självständighet gentemot det mansdominerade mo-
derpartiet vilket gjorde att de kunde driva radikala kvinnokrav. Partistra-
tegin innebar att kvinnoförbundet och kvinnoklubbarna samarbetade med 
männen i moderpartiet för att på så sätt omvandla kvinnofrågor till köns-
neutrala partifrågor. Forskningen tyder dock på att partienigheten van-
ligtvis gick före kvinnornas specifika intressen. Kvinnoförbundets roll var 
att lyfta fram kvinnofrågorna, men det var männen i moderpartiets styrel-
ser som bestämde om och när förslagen kunde genomföras.13  

Den samhälliga genusordningen spelade en viktig roll som en kraft 
som utestängde kvinnor från den politiska makten. Forskaren Gerd Fol-
kesdotter menar till exempel att kvinnliga lokalpolitiker under 1940- och 
1950-talen inte kunde föreställa sig en maktordning där kvinnor faktisk 
kunde påverka de politiska besluten.14 Denna föreställning om männen 
som de naturliga makthavarna återkommer också i mitt intervjumaterial. 
En kvinnlig politiker som var aktiv mellan 1940- och 1970-talen säger: 
”Det kändes mera naturligt att männen bestämde lite mer än kvinnorna.” 
Hon säger också att detta sätt att tänka kring kvinnors roll i politiken 
hade hon med sig från barndomen.15 Vad denna kvinna säger kan tolkas 
som att relationerna mellan kvinnliga och manliga politiker formades mot 
bakgrund av en genusregim som konstruerade manligt genus som bättre 
lämpat att inneha maktpositioner. Det vill säga kvinnor ansågs inte kunna 
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företräda det ”manliga släktet” i offentliga sammanhang.  
Den genusordning som formade relationerna mellan de socialdemo-

kratiska arbetarkommunerna och kvinnoklubbarna vilade på premissen 
att klubbarna inte fick bidra till att det uppstod könsbaserade konflikter. 
Nyckelordet i kontakterna mellan arbetarkommunen och kvinnorna i 
kvinnoklubbarna stavades samarbete. Det innebar att kvinnliga politiker 
anpassade sig till den rådande manliga normen och till rollen som kvin-
noföreträdare. Folkesdotters forskning tyder på att de socialdemokratiska 
kvinnoklubbarna och andra kvinnoföreningar (i Gävle kommun) framför 
allt var inriktade på social samvaro med kulturella programinslag. Fol-
kesdotter skriver att i motsats till arbetarkommunens möten, där det ofta 
förkom strider om nomineringar och ståndpunkter i olika frågor (makt-
kamper), präglades de socialdemokratiska kvinnoklubbarnas möten av 
samförstånd och trivsel. Även om kvinnorna diskuterade politik förekom 
i stor utsträckning kulturella föredrag, diktuppläsning och sång- och mu-
sikinslag. Denna möteskultur kännetecknade enligt Folkesdotter även 
Högerns kvinnoklubbsmöten.  

Kvinnors representation och makt i Norrköping  
Minnesberättelserna i ”Vardagens politik” vittnar om att det var långt 
ifrån självklart att kvinnoklubbarnas medlemmar förväntades delta i det 
kommunala arbetet. En kvinnlig politiker skriver att hon var aktiv i en so-
cialdemokratisk kvinnoklubb under 1950-talet men att det tog henne fem-
ton år innan hon fick sitt första politiska uppdrag i kommunen.16 I mitt in-
tervjumaterial ingår en kvinnlig Norrköpingspolitiker som varit med om 
att bygga upp den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Östergötland. ”På 
den tiden var kvinnorna lite rädda för att ta ansvar eftersom det alltid 
fanns motstånd mot kvinnor”, säger Stina Lindgren.17 Hon berättar också 
att hon och andra kvinnoklubbister hade svårt att identifiera sig med ra-
dikala kvinnor som Inga Thorsson, som krävde att få vara med och be-
stämma på samma villkor som männen. ”Jag tyckte att det var lite fjantigt 
för de var så förskräckligt påstridiga med det här att de skulle vara med 
och bestämma, för så kände inte jag”, säger hon. De kvinnliga politikerna 
i Norrköping var, enligt Lindgren, i stort sett nöjda om de fick göra sina 
röster hörda och om de frågor som var viktiga för kvinnorna togs på all-
var. Därutöver fick männen gärna strida om makten i arbetarkommunen 
eller kommunstyrelsen.  

Lindgren säger att hon inte drevs av några maktambitioner utan mer 
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uppfattade det faktum att hon blev invald i en rad olika politiska organ 
som ordförande eller ledamot, som lite av en slump. ”De kom och sade att 
jag skulle vara med och då kunde jag inte säga nej”, säger hon:  

Jag sade att jag inte ville vara med och bestämma för det 
var så jobbigt … jag var ju ordförande och allt det här, 
men sov inte om nätterna. Jag vet inte, jag kanske var för 
känslig, men det var så jobbiga ärenden och människor 
som man skulle syssla med.18  

Lindgren menar att hon heller inte hade ”så förskräckligt mycket att säga 
till om utan jag kunde bara protestera och det gjorde jag ju”. För de gjorde 
”ju ändå upp allting nere på Folkets hus för där satt alla ombudsmän-
nen”, säger hon.19  

Att trivselinslagen spelade en viktig roll i kvinnoklubbarna i Norrkö-
ping bekräftas av äldre kvinnliga politikers berättelser.20 När kvinnliga 
”pionjärer” blickar tillbaka på sina politiska gärningar är det inte ”politi-
ken” eller konflikterna med manliga politiker som lyfts fram. Istället är 
det den starka sociala gemenskapen som fanns i klubbarna som betonas 
och de berättar hellre om vilka sånger de sjöng på sina möten än vilka po-
litiska frågor kvinnoklubben drev. Ett antal stickprov i kvinnoklubbarnas 
protokollförda möten under 1940- och 1950-talen bekräftar också att det 
nästan alltid förkom sånginslag.21 Före 1960-talet bestod kvinnoklubbar-
nas medlemmar dessutom i huvudsak av hemarbetande kvinnor och de 
politiska frågor som diskuterades på mötena handlade framför allt om 
frågor som berörde modersrollen eller den deltidsarbetande hustrun.  

Mot bakgrund av detta är det inte ägnat att förvåna att många infor-
manter vittnar om att manliga politiker oftast inte självmant lyfte fram 
kvinnonamn, när det socialdemokratiska partiets vallistor sammanställ-
des. För de socialdemokratiska kvinnornas del fanns nyckeln till att för-
ändra den kvantitativa jämställdheten i arbetarkommunens valberedning. 
”Det var en fördel att kvinnoklubbarna var fullvärdiga medlemmar i ar-
betarkommunen för då kunde vi ju verkligen ta plats i valberedningarna 
och vi kunde ställa oss upp på de avgörande mötena och begära omröst-
ning”, säger en informant. 22 Lindgren berättar : ”I Norrköping fick man ju 
alltid se till att när en kvinna avgick från en nämnd eller någonting, att 
det kom in en ny kvinna på den platsen.” Hon fortsätter med att säga att 
”man fick aldrig vika ifrån denna princip utan det skulle vara så”.23 Detta 
kan tolkas som att huvudansvaret för att se till att det fanns minst en 
kvinna representerad i de olika kommunala organ låg hos kvinnoklub-
barna själva.24 
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Under gruppintervjun med kvinnliga politiker framkom att det (för-
utom kvinnoklubbarna) har varit möjligt för enstaka kvinnor att företräda 
intressen som inte hade en direkt koppling till kvinnor. En kvinnlig poli-
tiker, som ofta omnämns i intervjumaterialet som en person som hade en 
maktbas i den fackliga rörelsen, är den redan omnämnda Maj-Lis Land-
berg (som motionerade om att tillsätta en jämställdhetsdelegation). Land-
berg hade ett förflutet i den fackliga rörelsen och enligt vad flera infor-
manter erfar hade hon sin starkaste maktbas i Fackens centralorganisation 
(FCO), det vill säga den paraplyorganisation som samordnade den lokala 
arbetarrörelsens fackliga gren. I citatet nedan vittnar Karl-Erik Werners-
son om hennes starka ställning.  

Maj-Inger Klingvall och Kaj Krantz var väldigt duktiga på 
att bygga ut barnomsorgen och jag hade mina värsta stri-
digheter inom gruppen med dom. För dom hade Maj-Lis 
Landberg bakom sej också va. Hon tröck ju på som om 
hon skulle stå som nån staty uppe i riksdagen som den 
som hade byggt ut mest barnomsorg va. 

Detta visar att även Wernersson hade respekt för Landberg och i flera in-
tervjuer bekräftas att Landberg drev på barnomsorgsutbyggnaden.  

Minnesmaterialet i Vardagens politik (1997) tyder på att kvinnliga poli-
tikers väg in i kommunalpolitiken (oavsett partitillhörighet) före 1970-
talet gick via kvinnoföreningar eller partiernas kvinnokommittéer.25 Land-
berg var medlem i en kvinnoklubb men betraktades sannolikt inte av 
samtiden som en kvinnoklubbist. Det socialdemokratiska kvinnodistriktet 
gav i mitten av 1980-talet ut en jubileumsbok där de beskrev sin egen hi-
storia. Landbergs politiska gärning nämndes endast på några få rader. 
Troligen berodde det på att Landberg i första hand ansågs företräda de 
yrkesarbetande kvinnorna, medan kvinnodistriktet och kvinnoklubbarnas 
medlemmar i första hand företrädde den hemarbetande kvinnans intres-
sen.26 Denna tolkning stärks också av att de punkter som Landberg lyfte 
fram i motionen endast handlade om kvinnors villkor på arbetsmarkna-
den.  

Analysen av innehållet i s-kvinnornas radioprogram, samt stickprov i 
kvinnoklubbarnas mötesprotokoll under perioden1950–1960, vittnar om 
att kvinnoföreningarna i grunden ansåg att kvinnans roll i samhället var 
kopplad till hemmet och barnen.27  
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Den manliga hegemonins innehåll omförhandlas 
Som framgår av kapitel 8 kunde de starka männen, i kraft av att de kon-
trollerade dagordningsmakten, neutralisera kravet på en förändring av 
den institutionella ordningen. Kraven på ökad jämställdhet innebar sam-
tidigt att den manliga hegemonin tvingades förhandla om hegemonins in-
nehåll (kapitel 8). Flera kvinnliga politiker vittnar i intervjuerna om att det 
trots allt skedde vissa förändringar under 1970-talet. En sådan förändring 
var enligt en informant: ”Att det låg i tiden att det skulle in fler kvinnor i 
politiken.” Detta, menar jag, tyder på att jämställdhetsdiskursen påverka-
de den lokala nivån.28 Paradoxalt nog menar andra informanter att det 
manliga motståndet hårdnade under 1970-talet, när kvinnorna krävde 
ökad kvinnorepresentation i de politiska organen. ”Vi var ett antal kvin-
nor som började ställa krav på att fler kvinnor skulle väljas in i de politis-
ka organen”, säger en informant. Hon säger också att ”då blev det ju na-
turligtvis ett motstånd, men kraven på ökad jämställdhet ledde ändå till 
att männen var tvungen att skaffa sig argument till varför de inte ville att 
vi skulle välja in fler kvinnor i nämnderna”. 29 

Det som sägs sist i stycket ovan pekar på att manliga politiker under 
1970-talet i större utsträckning än tidigare behövde motivera varför 
kvinnliga politiker inte ansågs vara lämpliga att inneha förtroendeupp-
drag. Männen kunde exempelvis hävda att kvinnorna inte visade tillräck-
ligt starkt intresse för de politiska förtroendeuppdragen eller att kvinnor-
na inte var tillräckligt politiskt skolade. Att döma av de äldre manliga po-
litikernas minnesbilder uppfattades kvinnliga politiker som mer osäkra 
än manliga politiker.  

Kvinnorna ställde alltid frågan: Klarar jag det här, hur ska 
jag göra det här, vad kommer dom att säga om det här 
och hur kommer det här att bli bemött? Det är klart det 
finns ju hos oss också men vi tränger undan det där.30 

Som Stig Montin med flera framhållit har det funnits en tendens att för-
knippa kvinnliga politiker med en annorlunda politisk kultur.31 Jag menar 
att citatet ovan är ett exempel på hur manliga politiker konstruerade 
kvinnligt genus genom att koppla samman kvinnliga politiker med egen-
skaper som omogen, osäker, pratig och känslig. En informant säger att ”vi 
kvinnor har alltid fått höra i alla tider att vi ska stå på tillväxt medan män 
förväntas ha naturliga förutsättningen för att ta ansvar”.32 Det har man ju 
”fått höra män säga många gånger, att visst vi ska ha in fler kvinnor, men 
det ska vara duktiga kvinnor”.33  

En annan informant pekar på att kvinnliga politiker under 1970- och 
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1980-talen utvecklade strategier för att bemöta det manliga motståndet: 
”Strategin från kvinnoklubbarnas sida var ju helt enkelt att satsa på att 
utbilda kvinnorna”, säger denna informant.34 Hon beskriver själva poäng-
en med utbildningssatsningen på följande sätt:  

Männen kände ju inte till några kvinnor så när man satt 
där på valberedningens möte handlade det om att hela ti-
den kunna föreslå kvinnor.35 

Citatet pekar på att det föll på kvinnornas lott att ta ansvar för att lansera 
kvinnliga kandidater. ”Jag har suttit i arbetarkommunens valberedning i 
flera år och då var jag den av ledamöterna som alltid hade flest förslag till 
tänkbara kvinnliga ledamöter”, säger en annan informant.36 Ytterligare en 
informant säger att det trots allt fanns manliga politiker som kunde tänka 
sig att lansera kvinnliga kandidater. ”Men de var inte många”, tillägger 
hon.37  

En viktig delförklaring till varför den ovan beskrivna genusregimen 
kunde förändras under 1980-talet, var att den manliga hegemonins inne-
håll omförhandlades. En av drivkrafterna bakom denna förändring var att 
det socialdemokratiska partiets riksorganisation, från och med 1970-talet, 
drev på jämställdhetsarbetet. Flera kvinnliga informanter vittnar om att 
detta tvingade fram en attitydförändring på lokal nivå under 1980-talet.  

Det är klart att då blev det ju nästan omöjligt för herrarna 
på den här nivån att sitta och gaffla emot … men det hade 
de naturligtvis gjort under en rätt lång tid under tidigare 
valrörelser.38 

Sammantaget byggde partiorganisationens genusregim fram till och med 
1970-talet på samma typ av patriarkala maktmodell som beskrivs i kapi-
tel 7. Kvinnorna var lika underordnade och exkluderade i partiet som i 
kommunalpolitiken. Min slutsats är att kvinnorna under 1970- och 1980-
talet hade lättare att diskutera jämställdhetsfrågorna i det socialdemokra-
tiska partiet än i kommunalpolitiken. Det berodde dels på att det fanns al-
ternativa arenor i partiorganisationen (kvinnoklubbarna), dels på att par-
tiets riksorganisation drev på jämställdhetsfrågorna. En tredje faktor var 
att kvinnoklubbarnas ställning sannolikt stärktes eftersom frågor som för-
knippades med kvinnor (socialvård, barnomsorg och äldrevård) fick ett 
ökat utrymme i lokalpolitiken mellan 1975 och 1988.  

Kvinnoklubbar i förändring  
Under 1970-talet radikaliserades både jämställdhetsdiskursen och det so-
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cialdemokratiska kvinnoförbundet.39 Detta fick konsekvenser för synen 
på relationen mellan kvinnor och män.40 ”Bitarna föll på plats och jag bör-
jade helt plötsligt få svar på mina frågor”, säger en informant.41 Hon säger 
också att radikaliseringen ”tog sin början med Familjen i Framtiden och se-
dan rullade det på”.42 Som ett exempel lyfter hon fram ”det här sexualpo-
litiska programmet som kom på kongressen 1978, för det ansågs ju vara 
otroligt radikalt”.43 Det var inte alla kvinnliga politiker som uppskattade 
denna radikalisering. Det är omvittnat i intervjumaterialet att många äld-
re politiker uppfattade jämställdhetsdiskursen som alltför abstrakt och te-
oretisk. De äldre kvinnorna tolkade de ökade kraven på kvinnans frigö-
relse som ett angrepp på familjen och barnen.44 Tidigare hade kvinno-
klubbarna drivit ”tvättstugefrågor”, det vill säga frågor som var kopplade 
till kvinnans roll som hemarbetande. 

Därför reagerade många av de äldre kvinnoklubbisterna negativt. De 
uppfattade att kvinnoförbundet ville upplösa kärnfamiljen så att kvinnor 
kunde göra yrkeskarriärer.45 ”Det är klart att många av de äldre kvinnor-
na hade svårt att ta till sig detta”, säger en informant.46 Troligen berodde 
detta på att de äldre kvinnorna upplevde att den kvinnliga identiteten var 
starkt förknippad med rollen som huvudansvarig för hemmet.  

Andra kvinnor som engagerade sig i politiskt under 1970-talet valde 
istället att göra det utan att vara medlemmar i kvinnoklubbarna.  

Många utav de här lite framgångsrika kvinnorna som gått 
vidare i politiken har inte velat arbeta genom kvinno-
klubbarna utan genom stadsdelsföreningarna.47 

Flera informanter, som kom in i politiken vid slutet av 1960-talet och bör-
jan av 1970- talet, berättar att de hade en kluven inställning till kvinno-
klubbarna. De valde istället att gå med i SSU eller andra organisationer 
med anknytning till den socialdemokratiska grenen av arbetarrörelsen.48 
Att detta har vållat konflikter mellan kvinnliga socialdemokrater fram-
kom inte minst under gruppsamtalet med kvinnliga politiker. ”Dessa 
kvinnor (som valde att stå utanför kvinnoföreningarna) hade ju sin trygg-
het hos männen medan vi hade vår trygghet oss andra kvinnor, men även 
hos männen för de behövde ju oss”, säger en informant.49  

Det finns också informanter som säger att de kände sig motarbetade 
av andra kvinnor på grund av att de inte ville vara med i kvinnoklubbar-
na. ”Det har funnits situationer när kvinnorna har deklarerat att de inte 
stöttade mig därför att jag inte var kvinnoklubbist, ”säger en informant.50 
Frågan om hur de andra kvinnorna skulle hanteras diskuterades ofta i 
kvinnoklubbarna säger en annan. ”Hon är ju inte med oss, henne stödjer 
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vi inte”, var ett argument som ofta lyftes fram i diskussionerna säger 
hon.51  

Oftast var det så att de fick vårt stöd … saken var viktiga-
re på det sättet … att vi skulle ha in fler kvinnor så vi 
stödde även dem.52 

Trots att kvinnoklubbarna betraktade de andra kvinnornas ställningsta-
gande som ett svek mot kvinnosaken, villkorades inte stödet.  

En del informanter säger att tiden i SSU mest handlade om att ha ro-
ligt, och att de efterhand insåg att samarbetet med manliga kamrater inte 
skedde på lika villkor. Några gick med i en kvinnoklubb men säger att de 
med tiden insåg att medlemskap i kvinnoklubben inte var rätt sätt att ar-
beta för att förändra kvinnors villkor i politiken. Andra hävdar att det var 
kvinnoklubbarnas förtjänst att kvinnorna stärkte sitt inflytande i arbetar-
kommunen. Nedan presenteras några av informanternas inställningar till 
kvinnlig sidoorganisering:  

Det var bättre att ge sig in råttboet och ta upp kampen 
med gubbarna på deras egen planhalva än att enbart 
samarbeta med kvinnor. 53  

Vi måste lära oss att arbeta tillsammans på lika villkor och 
det gör vi inte om vi fortsätter att skilja på oss.54  

Jag är ju fostrad av män in i politiken … när jag blev med-
veten om att jag spelade med på killarnas villkor gick jag 
med i en kvinnoklubb.55  

Jag tror att vi kvinnor från kvinnoklubbarna spelade stor 
roll.56 

En gemensam uppfattning bland kvinnlig socialdemokrater är att möjlig-
heterna att påverka de politiska besluten byggde på allianser med tongiv-
ande män.57 Det betyder att kvinnliga politiker framför allt verkade bak-
om kulisserna. ”Vi deltog i en sorts tankeprocess där vi successivt kunde 
så våra frön, säger en informant.58 Trots en kluven inställning till jäm-
ställdhetspolitiken säger flera av de kvinnliga informanterna att de deltog 
i diskussionerna och i arbetet med att ta fram jämställdhetspolitiska rikt-
linjer. En informant bedömer att det politiska programarbetet inte i sig för-
ändrade någonting, men det var viktig att kvinnorna deltog i processerna 
och talade om vad de tyckte om saker och ting.59 En annan informant me-
nar att de jämställdhetspolitiska programmens betydelse inte ska under-
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skattas. Enligt henne legaliserade programmen kraven på ökad jämställd-
het.60 Hon säger:  

Vi tog fram programmen och la dem på bordet och då 
kunde inte karlarna längre negligera oss, eftersom det 
fanns partibeslut på det.61 

Sammantaget pekar detta avsnitt på att de unga kvinnornas intåg i kom-
munalpolitiken under 1970-talet påverkade genusrelationerna i dubbel 
bemärkelse. Dels kunde unga kvinnliga politiker inte riktigt identifiera sig 
med den sociala praktiken i kvinnoklubbarna eller deras politiska agenda, 
dels tycks dessa ha haft alternativa vägar in i kommunalpolitiken. Det 
fanns kvinnliga politiker som inte var beroende av andra kvinnors stöd. 
Detta tolkar jag som ett tecken på att kvinnors roll i politiken förändrades 
under 1970-talet. Denna förändring återspeglade sig i att det öppnades 
helt andra möjligheter för kvinnliga politiker att liera sig med manliga po-
litiker. Det tycks således som att det i Norrköping från och med 1970-talet 
blev möjlig för kvinnliga politiker att bygga upp ett politisk kapital utan-
för kvinnoklubbarna. Kort sagt, det blev möjligt för kvinnor som förtro-
endevalda politiker att representera manliga intressen i den kommunala 
politiken. Detta kan tolkas som att den kvinnliga politikerrollen mellan 
1970 och 1980 förändrades från kvinnoföreträdare till allmänpolitiker.  

Den politiska organisationens genusgränser 
Flertalet av de kvinnliga informanterna vittnar om att de upplevde att det 
fanns en mall för hur kvinnliga politiker borde vara för att bli accepterade 
av manliga politiker (och äldre kvinnliga politiker). Varianter av påståen-
det, ”män uppfattade stridbara kvinnor som ett problem”, återkommer i 
flera intervjusvar.62 ”Min upplevelse var att männen inte var vana vid att 
jag som kvinna visade taggarna utåt för då blev jag plötsligt så himla be-
svärlig”, säger en informant.63 Hon säger också att det förväntades av 
kvinnliga politiker att de skulle bete sig kvinnligt, vilket kan tolkas som att 
kvinnor, för att bli accepterade av den manliga omgivningen, förväntades 
signalera underordning.64 Det har funnits situationer i partisammanhang 
säger en informant, som representerade en kvinnoklubb, ”där vi fått utstå 
mycket hån och spe för att vi styr och ställer för mycket och då har vi kan-
ske haft två röster utav 100 på representantskapet, och ändå är det vi som 
styr”.65  

En annan aspekt som kan kopplas till genus, som kommer fram i in-
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tervjuerna, är att manliga politiker uppfattades ha svårt att hantera kvin-
nor som visade känslor. När kvinnor har reagerat känslomässigt på ett 
typiskt kvinnligt sätt har män kallat dem för hysteriska, säger en infor-
mant.66 En annan informant menar att det borde vara självklart att få visa 
sin besvikelse, om man drabbas av en motgång. Det är klart att ”man ska 
få sätta sig och tjuta om man förlorade ett beslut eller får mycket stryk i en 
fråga, men männen tyckte inte att det var okey”, säger hon. Kvinnliga po-
litiker förväntades även ta på sig en omhändertagande roll. En informant 
beskriver hur hon kände sig tvingad att ibland agera morsa åt manliga 
partikollegor. Att kvinnliga politiker förväntades bete sig omhänderta-
gande etc. påverkade också deras möjligheter att ackumulera förtroende-
kapital, eftersom omhändertagande inte var särskilt gångbart för att nå en 
framskjuten plats i den informella makthierarkin. Politiker med en mjuk 
personlighet eller mjuk framtoning hade inte hade samma attraktionskraft 
som den som framstod som kraftfull och bestämd: ”Som manlig politiker 
har du ett antal personer omkring dig som stöttar dig väldigt mycket och 
det är ju alltid så att män vill sola sig lite grann i glansen”, säger en infor-
mant.67 Hon säger också att ”det stödet upplevde jag inte jag som kvinna 
hade”. ”Jag har haft väldig mycket bra kvinnor och kontakter och sådär 
men inte det där nätverket.”68 Andra informanter säger att det krävdes att 
man hade skinn på näsan för bli nominerade till de lite tyngre uppdra-
gen.69 ”Karl-Erik och jag höll ju på och skämtade och var ganska tuffa mot 
varandra, säger en av informanterna.70  

En annan informant säger att kvinnliga politiker ofta bemöttes på ett 
nedlåtande sätt. ”Jag upplevde väldigt länge den här lilla klappen på ax-
eln när man kom på sammanträden och konferenser eller vad det än var”, 
säger hon.71 Hon valde dock att anpassa sig till de rådande normerna, 
hellre än att försöka förändra dem. Det betydde enligt henne:  

Det gällde ju att kunna snacka med bönder på bönders vis 
… och jag var van att slänga käft med killar och karlar ef-
tersom jag jobbade som jag gjorde [i industrin].72 

Ett annat exempel på hur genusregimen under 1980-talet fortfarande for-
made olika villkor, är Karl-Erik Wernerssons relation till de kvinnliga po-
litikerna (kapitel 7).73 ”Jag brukar skoja och säga att vi var Karl-Eriks 
flickor”, säger en informant. Hon säger också att ”x x och y y och jag var 
nog i hög grad hans flickor som han månade om”.74 En förklaring till var-
för Wernersson aktivt stöttade kvinnliga politiker, som informanterna lyf-
ter fram, sägs vara att han var en framsynt politiker som insåg att en ”en 
god socialdemokratisk politiker också tar med kvinnorna”.75 ”Han förstod 
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att kvinnorna förr eller senare ändå skulle komma in i politiken på bred 
front”, säger en informant.76 Detta att partiets starke man öppet stöttade 
ett antal kvinnor mötte dock ett visst motstånd i arbetarkommunen. En-
ligt vad flera informanter erfar fanns det manliga politiker som ansåg att 
Wernerssons agerande missgynnade manliga politiker. Till exempel ansåg 
en del män att poster, som av tradition var förbehållna fackets represen-
tanter, istället togs över av kvinnor lojala mot Wernersson. Problemet var 
att facket inte hade några egna kvinnliga kandidater som kunde matcha 
”Karl-Eriks kvinnor” och därför protesterade man mot nomineringarna. 
”Karl-Erik hade sina favoriter bland tjejerna i rådhuset och när någon av 
dem kom på förslag, då blockerade vi dem direkt”, säger en manlig poli-
tiker. ”Det ska inte in någon jädra Karl-Erik-böna här sa vi.”77 

Denna kamp om nomineringarna vittnar om att den manliga hege-
monins innehåll delvis var stadd i omförhandling i slutet av 1980-talet. 
Exempel visar att denna process inte skedde utan manligt motstånd. För 
att ytterligare illustrera genusgränsen lyfts en händelse fram ur raden av 
exempel som förekommer i intervjuerna med kvinnliga politiker.  

Ett exempel som sitter väldigt djupt i mig … det var när 
jag valdes till kommunalråd och det fanns ett annat man-
ligt kommunalråd som hade xx roteln till ansvar. När jag 
gick in på hans rum och frågade om det inte vore bra om 
jag kunde vara med i ett samtal kring en viss frågor [då 
svarade han] Å VAD HAR DU MED DET ATT GÖRA! 
Det är sånt där som jag aldrig glömmer.78 

Poängen med den ovan beskrivna händelsen är att den illustrerar den he-
gemoniska maktordning som präglade kvinnliga politikers vardag under 
1980-talet. Männen som ingick i kretsen närmast Wernersson försvarade 
med andra ord sina positioner genom att inte respektera kvinnliga kom-
munalrådskollegor. Exemplet visar att kvinnliga politikers möjligheter att 
utöva en styrningsroll sannolikt begränsades av att manliga kollegor be-
traktade kvinnor som underordnande män. Trots att det uppenbarligen 
fanns en genuskonflikt under 1970- och 1980-talen tonas denna konflikt 
ner i intervjuerna. Många vittnar om att manliga politiker i ledande ställ-
ning kunde uppträda på ett sätt som uppfattades som patriarkaliskt eller 
maktfullkomligt. Trots detta betonar kvinnliga informanter att de accepte-
rade denna maktordning som en del av spelets regler. Detta kan tolkas som 
att många kvinnor satte partiets bästa framför kampen för ökad jäm-
ställdhet.  

I intervjuerna med tidigare aktiva politiker frågade jag om det har va-
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rit så att framgångsrika kvinnor med tiden hamnat allt längre bort från 
maktens centrum. Detta påstående bekräftas av flera informanter. En in-
formant beskriver detta på följande sätt:    

Den processen finns där … Jag menar Maj-Lis Landberg 
var ju, gud vad gubbarna avskydde henne vet du för hon 
var ju stark till max och liksom jättebestämd, och de hade 
de svårt att ta det alltså.79 

Det som sägs i citatet ovan framkommer även i andra intervjusvar. ”Det 
har alltid funnits starka kvinnliga politiker i Norrköping”, säger en in-
formant, men tillägger: ”Trots det har vi kvinnor ändå inte nått ända fram 
till de ledande positionerna i kommunstyrelsen och arbetarkommunen.”80 
Hon säger att kvinnorna i Norrköping snuddade vid den högsta maktpo-
sitionen då Gunnel Gennebäck valdes till kommunstyrelsens ordförande 
2001. ”Men det var egentligen bara en parentes”, säger hon.81  

Dessa exempel är tänkta att illustrera hur genusregimen mot slutet av 
1980-talet blev mera komplex och motsägelsefull. Samtidigt som den in-
formella maktstrukturen i partiet vilade på samma typ av patriarkala 
maktmodell, som formade den kommunala maktordningen, kunde vissa 
kvinnor (som ville påverka beslutsprocesserna) utmana den manliga nor-
men. Genom att framstå som lagom ”slängd i käften” eller ha lagom 
”skinn på näsan” kunde, enligt informanterna, några kvinnor vinna Wer-
nerssons respekt. Detta samtidigt som attityden till kvinnliga politiker 
många gånger uppfattades som nedlåtande. Slutsatsen är att en genus-
regim vars informella maktstruktur vilar på den auktoritära manligheten 
som idealtyp, kan sägas underbygga föreställningar om att kvinnor är 
mer känslostyrda än män. Det beror framför allt på att den auktoritära 
manligheten skapas i manliga homosociala relationer, och i väsentligt 
mindre utsträckning i relation till kvinnor. Genusregimen formades såle-
des av både manliga och kvinnliga politiker men det var det manliga 
normsystemet som bestämde villkoren och spelreglerna.  

Det fanns både för- och nackdelar med att den starka mannen stöttade 
och lyfte fram kvinnliga politiker. En fördel var att dessa kvinnor kunde 
använda informella kontakter med patriarken för att påverka partiets dag-
ordning eller påverka utgången i olika politiska frågor. Nackdelen med 
detta genusarrangemang var att dessa kvinnor hamnade i en beroende-
ställning som sannolikt bidrog till att befästa den patriarkala maktmodel-
len. Därmed befästes genusordningen. Slutsatsen är att kvinnliga politiker 
som velat ”spela på männens planhalva” ständigt riskerade att överskrida 
den manliga hegemonins osynliga genusgränser. Trots detta menar jag att 
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perioden 1970-1990 karaktäriserades av en genusregim som successivt in-
ordnade kvinnliga politiker i rollen som allmänpolitiker. Det blev med 
andra ord acceptabelt att kvinnor som förtroendevalda utåt sett agerade 
som företrädare för hela det politiska systemet, vilket kan tolkas som att fö-
reträdarrollen blev mera könsneutral. Det betyder att kvinnorna fram till 
och med slutet av 1990-talet i praktiken kunde företräda partiet men ex-
kluderades från att inneha verklig makt. 

Genusregimen förändras under 2000-talet  
Informanternas berättelser tyder på att den manliga hegemonin och den 
manliga homosocialiteten började luckras upp i och med att partiet valde 
Kaj Krantz till Wernerssons efterträdare. Att dessutom kommunstyrelsens 
kvinnliga vice ordförande mellan 1988 och 1991 även var ordförande för 
det socialdemokratiska kvinnodistriktet, bidrog troligen till att stärka 
kvinnoklubbarnas ställning i partiorganisation. Denna jämställdhetsut-
veckling bröts dock i och med att Kjell Norberg tog över rollen som parti-
ets starke man 1994. Det har antytts i flera intervjuer att det fanns stora 
likheter mellan Norbergs sätt att styra det politiska arbetet och Göran 
Perssons sätt att leda regeringen. Feministiska organisationsforskare kal-
lar den typ av manlig framtoning, som många förknippade med Perssons 
ledarstil, för kavaljeren. 82 Med detta menas en äldre manlig ledare som in-
tar en beskyddande och artig hållning gentemot kvinnliga kollegor. Ka-
valjeren upplever inte kvinnor som ett hot mot den egna ställningen, men 
är blind för ojämställda maktstrukturer. Den egna verksamheten betrak-
tas som könsneutral och han anser att kvinnor och män konkurrerar på 
lika villkor. Denna bild stämmer således bra in på beskrivningarna av 
Norbergs relation till kvinnliga politiker (se även kapitel 9).  

Visserligen säger flera informanter att det etablerades en praxis under 
1990-talet som innebar att en av kommunalrådsposterna reserverades åt en 
kvinnoklubbsrepresentant. I praktiken förändrade detta inte partiets man-
liga framtoning. I intervjumaterialet finns det en rad omdömen som vitt-
nar om att problemet med bristande kvalitativ jämställdhet snarare för-
stärktes under 1990-talet. Nedan följer några citat som beskriver hur 
kvinnliga politiker upplevde 1990-talets informella maktstruktur.  

Det var så uppenbart att män lyssnade på män, och inte 
på kvinnor. 83 

Så länge man var med på vagnen är allt bra, men om man 
sedan har en annan uppfattning då gick det ju inte alls.84  
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I takt med att uppdragen blev mer avancerade ökade 
motståndet. Trycket mot mig blev mycket värre när jag 
hade en högre position, då tog man verkligen i.85 

Vi har otroligt mycket kvar att jobba med, för även om vi 
är en föregångskommun i många stycken och har kommit 
väldigt långt med jämställdheten, finns de manliga struk-
turerna kvar. 86  

Dessa citat illustrerar vad många kvinnliga politiker kallar för manliga 
strukturer. Detta ord användes enligt min tolkning som ett sätt att beskriva 
en maktordning som innebar att kvinnliga politiker tilläts delta i diskus-
sioner och beslutsprocesser, men att i slutändan bestämde manliga politi-
ker.  

Att döma av informanternas beskrivningar byggde såldes genusrela-
tioner under 1990-talet fortfarande på att kvinnor och män accepterade  
partiets patriarkala maktordning. De kvinnliga informanterna menar 
emellertid att manliga politiker när som helst kunde ta sig rätten att bryta 
samarbetet med kvinnorna, för att istället göra upp mellan sig i slutna rum. 
Om kvinnliga politiker däremot träffades i slutna rum uppfattades detta 
som ett hot mot hela det politiska och demokratiska systemet. Om kvinn-
liga politiker hade en avvikande uppfattning i en viktig fråga riskerade de 
att bli marginaliserade eller att bli utsatta för härskartekniker. Det är om-
vittnat att kvinnliga politiker ibland inte fick tillgång till relevant informa-
tion. ”Man kommer till ett möte och så känner man sig fullständigt förd 
bakom ljuset för man har inte alls fått den relevanta informationen ” säger 
en informant.87  

En ny genusregim 
Som redan nämnts i kapitel 6 och 9 blev den politiska kommunledningen 
kvinnodominerad efter kommunalvalet 2002. Flera informanter menar att 
detta delvis var ett resultat av ett målmedvetet arbete från kvinnoorgani-
sationens sida. De menar att kvinnoklubbarna, sedan mitten av 1990-talet, 
har satsat på att skola in kvinnor i det kommunalpolitiska arbetet. Detta 
resulterade sedan i att det fanns många kvinnliga s-politiker som efter va-
let 2002 kunde ta på sig ordförandeskapet i både mjuka och hårda nämn-
der. ”Vi tog över de ledande posterna eftersom partiet kände tillit till oss 
och trodde på oss” säger en informant.88 Hon säger också att kvinnoklub-
barna fått kritik för detta eftersom kvinnorna anses ha fått för många for-
mella positioner. ”Men varför ska vi lastas för det”, säger hon. Hon säger 
också att ”manliga politiker får väl ställa sig frågan, vad är det som gör att 
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det har kommit fram så lite män under senare år”.89 

Istället för klaga på att vi för fram kvinnor som är kompe-
tenta, duktiga och skolade, för vi ligger i hårdträning i vår 
s-kvinnoklubb och har mentorskap och nätverk och sånt.90  

Samtidigt säger flera informanter att männens traditionella maktbas, 
facket, försvagades under 1990-talet. Enligt informanterna fanns det en-
dast några få manliga politiker med facklig bakgrund kvar i politiken un-
der mandatperioden 2002–2006. Dessa politiker sägs dock inte ha haft nå-
gon framskjuten position och beskrivs heller inte som starka och inflytel-
serika.  

Fram till och med 1990-talet rekryterades merparten av de manliga 
kommunalpolitikerna från fackföreningar som Byggnads eller Metall. Fle-
ra informanter vittnar om att fackets ställning i partiorganisationen för-
svagades under 1990-talet. Huruvida den tesen stämmer eller inte får 
lämnas öppet, men många uppfattar dock att manliga politikers traditio-
nella maktbas kom att försvagas under 1990-talet. Informanterna menar 
att när kollektivanslutningen av LO-medlemmar upphörde minskade 
fackets formella inflytande i arbetarkommunen. Från att nästan helt ha 
dominerat representantskapsmötena försvann det fackliga inflytandet 
nästan helt och hållet till följd av detta, hävdar flera informanter. Detta 
medförde att färre fackliga ombudsmän engagerade sig i kommunalpoli-
tiken. Slutsatsen är att facket under 1990-talet inte längre förmådde för-
sörja partiet med nya politiker. En informant sammanfattar utvecklingen 
under 1990-talet och början på 2000-talet på följande sätt:  

 Det har varit en obalans med tillgång till nya ledamöter.  
I det läget har kvinnorna stått starka och i det läget har  
s-kvinnor upplevts lite hotfullt.91 

Andemeningen är att kvinnoklubbarna (två stycken) i motsats till facket, 
har kunnat mobilisera personer som velat ta på sig förtroendeuppdrag. 
Därmed har man också stärkt sitt inflytande i partiet.92  

Vi har satt i system att varje ny medlem ska sättas i ”klubbskola”, sä-
ger en av de tongivande kvinnorna: ”Vi skolar in dem i arbetarrörelsens 
historia och i kvinnorörelsens historia och sedan matchar vi dem till för-
troendeposter”, säger hon.93 Kvinnoklubbarna anses därför av vissa in-
formanter ha räddat partiet från att försvagas och många säger att de är 
stolta över att så många av de ledande kommunalpolitikerna under åren 
2002–2006 var s-kvinnor. 

En annan informant säger att kvinnorna i kvinnoklubbarna odlar en 
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föreställning om att det existerar en särskild kvinnokultur.94 ”Jag vill pra-
ta politik och strategi, inte sitta och gulligulla och säga vi tycker så mycket 
om varandra och det vet man väl hur männen är och sånt där”, säger 
hon.95 Denna informants erfarenheter kan tolkas som att det finns en ge-
nusnorm i den socialdemokratiska politiska kulturen som är normerande. 
I intervjuerna förkommer ofta påståenden som till exempel att vi är olika 
till naturen vilket talar för att kvinnor och män samtidigt uppfattas vara 
bärare av olika förhållningssätt. Intervjusvaren tyder också på att kvinnliga 
politiker, för att passa in i normen, bör visa att de är socialt inkännande, 
samarbetsvilliga och omhändertagande. Allt som allt tyder dock analysen 
i detta kapitel på att kvinnliga politiker fick en starkare ställning i parior-
ganisationen i början av 2000-talet.  

Kvinnligt ledarskap ses som en tillgång 
Jag har tidigare i avhandlingen diskuterat huruvida det faktum att kom-
munens politiska ledning fick en kvinnligare framtoning efter kommunva-
let 2002 kan tolkas som ett uttryck för en mer egalitär maktmodell (kapi-
tel 9). När Mattias Ottosson valdes till ordförande i arbetarkommunen var 
han dessutom den yngsta någonsin att inneha den posten. Som tidigare 
nämnts beskrivs Ottosson på ett sätt som stämmer in på den förhandlan-
de manligheten som idealtyp. Den förhandlande manligheten är också en 
förutsättning för att den svenska jämställdhetspolitikens mål att öka 
kvinnors tillgång till informell makt ska förverkligas. Valet av Ottosson 
till arbetarkommunens ordförande torde därmed kunna tolkas som en po-
tentiell möjlighet att förändra de partiinterna genusrelationerna. Efter alla 
skandaler i kommuner som leddes av manliga socialdemokrater, säger 
Ottosson, bestämde partistyrelsen att partiets image behövde förändras. 
Som ett led i denna förändring lyftes yngre personer fram till ledande po-
sitioner.96  

Det som talar för att den genusregim, som formade maktrelationerna 
mellan kvinnliga och manliga politiker i kommunalpolitiken mellan 2002 
och 2006, medförde att kvinnliga politikers informella makt ökade, är den 
framtoning som politiska styrningen fick efter att Mattias Ottosson och 
Eva Andersson tillrädde som kommunstyrelsens ordförande respektive 
vice ordförande. Framför allt Andersson praktiserar en styrningsroll som 
på flera sätt bröt med den patriarkala traditionen. ”Vi kvinnor har ett an-
nat sätt att förhålla oss än män, vi ställer frågor istället för att peka med 
hela handen”, säger en informant.97 Hon menar att kvinnor intresserar sig 
för vad andra personer tänker eller känner. ”Vi säger, vad tror du att det 
ska leda till och så vidare och där tror jag att vi har ett annat kvinnlig för-
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hållningssätt”, säger hon.98 Ett annat exempel som informanterna lyfter 
fram är att kvinnliga politiker har en förmåga att sätta saken framför den 
egna personen. ”När man vet att det är väldigt viktigt för den här mannen 
att få säga det här så kan jag bjuda på det”, säger Eva Andersson. ”För om 
han får säga det så kommer jag också att få med mig de här tre andra 
männen”, säger hon. 99 
Hon utvecklar detta synsätt med hjälp av följande exempel: 

För mig är det viktigt att det blir gjort eller att vi kommer 
dit, inte att alla säger att det var jag som fixade det. Det 
har jag inget behov av … det sättet att jobba på tror jag 
inte män har, men vi kvinnor har det.100 

Det Andersson säger i citatet om att underordna den egna prestigen resul-
tatet återkommer i flera kvinnors berättelser. Vad som förfaller ha föränd-
rats de senaste åren är således att det som uppfattas som kvinnors ”sär-
art” har accepterats som en tillgång i ledarskapssammanhang.  

Flera kvinnliga politiker, som tidigare upplevde att de ibland blev 
osynliggjorda, har idag andra erfarenheter av politikens villkor. ”Det jag 
upplever är att jag har kunnat påverka genom andra män i mitt tidigare 
politiska liv, men idag är det inte så, för idag kan jag påverka i egenskap 
av min position”, säger en kvinnlig politiker.101  

Ett ytterligare exempel på att genusregimen förändrades efter 2002 är 
att den politiska ledningen fick ett annat språkbruk. ”Hela rådhuset ger ju 
en speciell känsla”, säger Eva Andersson. Hon berättar i intervjun, att när 
hon stod i begrepp att gå in i rådhuset den första dagen som kommunal-
råd, tänkte hon ”hjälp alltså”.102 ”Det var ju det här med maktens boning 
som framkallade den känslan”, säger hon. Hon säger också att hon blev 
förvånade över ”den värme” som mötte henne i rådhuset. Hon beskriver 
denna upplevelse på följande sätt:  

Så kommer man in och möts av så mycket värme … det 
var en väldigt positiv känsla. … Men just synen på rådhu-
set, och rollen, och allt detta som finns uppbyggt och så 
kommer det en kvinna och inte en man i sextiofemårsål-
dern. Det liksom bryter mot detta och som vissa i omgiv-
ningen haft svårt att acceptera. Det får man också ha lite 
respekt för och möta det med en ömsesidighet, utan att 
för den skull kliva tillbaka. Utan ha respekt för att det är 
en ny situation.103  

Metaforen kallt utanpå men fyllt av värme inuti återkommer regelbundet när 
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Eva Andersson talar om rådhuset i massmedia. Min tolkning av hennes 
uttalande i citatet är att hon med ordet omgivning i detta fall avser manliga 
politiker, kvinnliga och manliga tjänstemän och representanter för när-
ingslivet. Det som sägs i citatet kan således tolkas som ett uttryck för tole-
rans eller förståelse för olika kulturer, det vill säga ett av de kriterier som 
enlig avhandlingens analysmodell stämmer överens med den egalitära 
maktmodellen som idealtyp.  

Flera informanter lyfter också fram Andersson som ett exempel på att 
den politiska diskursen blivit både mjukare och lyssnande (kapitel 9). And-
ra informanter använder uttryck som ”ljuv” eller ”änglalik” när de be-
skriver Andersson i egenskap av kommunalråd.104 Det finns även infor-
manter som menar att Anderssons förmåga att ta folk påverkade samar-
betsklimatet i kommunledningen. Omgivningens förtroende för Anders-
son visade sig inte minst inför kommunalvalet 2006 då hon fick fler röster 
än kommunstyrelsens ordförande i den interna partiomröstningen.105  

Två exempel kan lyftas fram för att demonstrera vad många infor-
manter uppfattar vara förknippat med ett kvinnligt förhållningssätt. Det 
första exemplet beskriver en händelse i kommunfullmäktige. En av oppo-
sitionens politiker hade gjort ett ”sådant där fullständigt utskåpande in-
lägg och sedan var det Evas tur att bemöta honom”, säger en informant. 

Då vänder han sig om och går ut ur lokalen. Då säger hon, 
du, stopp nu, vänd dig om och se mig i ögonen, för nu ska 
jag svara dig, och då vill jag kunna titta dig i ögonen. Han 
kom av sig totalt och så svarade hon och stirrade honom 
blint i ögonen. Det påverkade klimatet. Att våga sätta ner 
foten [och säga att] du ska inte vända mig ryggen, för det 
var ju en härskarteknik va, Att skåpa ut och sedan inte 
lyssna på svaret. Det har inte hänt sedan dess och det 
måste jag säga att där visade hon vägen.106 

Det andra exemplet utspelade sig också i fullmäktige, i samband med att 
politikerna skulle anta den kommunala översiktsplanen, ”som ju är en 
traditionellt manlig företeelse”, säger informanten. Andersson avslutade 
debatten genom att läsa upp en dikt, skrivet av ett barn, och som handla-
de om hur han eller hon såg på Norrköping.107  

Det gav en ny dimension åt stadsplaneringsfrågorna så att 
visst påverkar ledande kvinnliga politiker både debatt-
klimatet, och sättet att diskutera och sättet att se frågorna 
på, det vill jag påstå. Det är ett exempel på hur man kan 
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agera på ett väldigt annorlunda sätt som kvinna vilket jag 
aldrig har hört en man göra.108 

Liknade exempel på händelser och egenskaper som uppfattas som typiskt 
kvinnligt förekommer i flera intervjuer. Slutsatsen är att Mattias Ottos-
sons och Eva Anderssons tillträde som kommunstyrelsens ordförande re-
spektive vice ordförande har förändrat den informella maktstrukturen i 
toppen av den politiska beslutsorganisationen. Denna förändring kan i sin 
tur beskrivas som att den politiska ledningen fick en mera social och kom-
munikativ framtoning under perioden 2002–2006. Allt som allt tyder detta 
stark på att det socialdemokratiska partiet, inför kommunalvalet 2002, 
inte bara utsåg många kvinnliga politiker till ledande positioner, utan 
man valde dessutom att utse kvinnliga politiker som ansågs representera 
en kvinnlig ledarstil. Flera personer säger att detta berodde på att man inte 
längre ansåg att det var nödvändigt eller ens önskvärt att kommunen 
leddes av män som pekade med hela handen. Slutsatsen är att den för-
ändrade genusregimen i partipolitiken möjliggjorde för kvinnliga politi-
ker, att efter kommunalvalet 2002, ta steget från en företrädarroll till en 
verklig styrningsroll.    

Kommunsammanläggningen skapar nya förutsättningar  
Ovan har jag argumenterat för att kvinnors införlivande i den lokala poli-
tiken kan förstås som en stegvis utveckling från kvinnoföreträdare till 
allmänpolitiker. Sannolikt bidrog en rad faktorer utanför det politiska fäl-
tet till att förändra genusrelationerna i samhället i stort. Den process som 
jag beskriver i detta kapitel skedde således parallellt med den samhälliga 
förändringen, vilken bland annat bidrog till att kvinnor släpptes in på ti-
digare mansdominerade yrkesområden eller idrottsområden.109 Dessutom 
kom ett antal yngre och välutbildade personer att engagera sig partipoli-
tiskt under 1960- och 1970-talet. Många av dessa var unga kvinnor som 
hade andra erfarenheter av att samarbeta med män. 

I det perspektivet är det intressant att ta upp kommunsammanslag-
ningen, som skedde i början av 1970-talet, för att undersöka om denna 
påverkade kvinnors möjligheter att ta steget från kvinnofrågor till all-
mänpolitiska frågor. Dessutom är kommunsammanläggningarnas genus-
konsekvenser ett underförsörjt forskningsområde. Gunnel Gustavsson 
kom i en studie fram till att den minskning av antalet förtroendeuppdrag 
som blev följden av sammanläggningen 1962-1974, missgynnade kvin-
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norna.110 Detta, menar hon, berodde på att kommunreformen gynnade de 
mest välmeriterade politikerna. I en sammanfattande passage presenterar 
Gustavsson sin slutsats: 

Andelen kvinnor minskar i samtliga blockkommuner, 
trots att kvinnorna överallt … är aktivare i partiarbetet än 
vad män är. Detta förklaras troligen av att kvinnor är 
mindre kommunalt aktiva än män.111  

Som framgår av citatet skilde Gustavsson mellan partiarbete och kom-
munalt arbete, och att döma av hennes resonemang vägde erfarenheter 
från kommunala organ tyngre än partiarbetet. Det innebar att det politis-
ka kapitalet framför allt baserades på relationer mellan personer i de kom-
munala organen.112 

Som omnämndes i kapitel 6 ökade antalet kvinnor i Norrköpings 
kommunfullmäktige efter sammanläggningen. Flertalet av dessa hade sin 
politiska bas i de kommuner som gick samman med centralorten Norrkö-
ping. Tanken med kommunsammanläggningen var att skapa ”en” kom-
mun. De politiker som tidigare hade varit aktiva kommunalpolitiker i de 
mindre kommunerna förväntades därför upphöra att se sig som företrä-
dare för ett specifikt geografiskt område, för att istället identifiera sig med 
Norrköpings kommun. Riktigt så enkelt gick det inte i Norrköping. Flera 
informanter vittnar istället om att politikerna i de tidigare kommunerna 
fortsatte att känna samhörighet med den ”gamla” kommunen och dess 
invånare. Att jag tar upp denna aspekt beror på att detta kan ha haft en 
viss betydelse beträffande kvinnliga politikers möjligheter att ikläda sig 
rollen som allmänpolitiker. Det finns därför anledning att undersöka det 
socialdemokratiska partiets arbetsformer efter kommunsammanläggning-
en.  

Lokala partiföreningar istället för arbetarkommuner 
En förändring som infördes i samband med kommunreformen var att det 
socialdemokratiska partiet i Norrköping införde en partikretsorganisation 
(se även kapitel 7). Detta beslut innebar att de mindre kommunernas arbe-
tarkommuner ombildades till lokala partiföreningar. Dessa föreningar an-
slöts därefter till Norrköpings arbetarkommun. Detta påverkade partiför-
eningarnas interna arbetssätt. I de tidigare självständiga kommunerna ut-
vecklades nya arbetsformer för att stärka ytterområdenas ställning gent-
emot centralorten.  

Vi jobbade väldigt nära ihop och stöttade varandra i  
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nomineringar och annat för att bevaka att vi skulle vara  
representerade inne i stan, som vi sa på den tiden.113  

Det nya var att partiföreningarna i kommunens olika ytterområden bilda-
de ett nätverk för att på sätt kunna stärka det lokala inflytandet i de poli-
tiska organen. ”Jag var en gång på ett möte i Åby och de började ju omgå-
ende skälla på mig för att jag bestämde för mycket”, säger Karl-Erik Wer-
nersson. Wernersson menade i intervjun att han inte förstod kritiken ef-
tersom Kvillinge partiförening, enligt honom, var väl företrädd i den cen-
trala nämndorganisationen och kommunstyrelsen. Wernersson säger vi-
dare: 

Sedan räknade jag upp att du sitter i hälsovårdsnämnden, 
du sitter i fastighetsnämnden och du sitter i socialnämn-
den. Då vart det tyst på dom för de hade en kung i varje 
område … och så påstod dom att de saknade inflytande114 

Wernerssons vittnesmål bekräftar således att det fanns en kamp om infly-
tande mellan centrum och periferi. Huruvida periferins strategi var unik 
för Norrköpings socialdemokrater eller inte får i brist på jämförbar forsk-
ning tillsvidare lämnas öppet.  

Däremot finns det mycket som talar för att det skedde förändringar i 
ytterområdenas partiorganisationer, som kan ha underlättat för kvinnliga 
politiker att bli betraktade som företrädare för alla kommuninvånare och 
därmed ikläda sig den manliga politikerrollen som allmänpolitiker. Det 
finns ett visst empiriskt stöd för denna tes. I det första kommunalvalet ef-
ter sammanläggningen 1971 valdes 13 personer från ytterområdenas par-
tiföreningar in i kommunfullmäktige och av dem var fem kvinnor.115 Det 
betyder att andelen kvinnliga representanter bland ledamöterna från 
kommunens ytterområden uppgick till ungefär två femtedelar. Att ande-
len kvinnor var högre bland politikerna från kommunens ytterområden 
kan tolkas som att dessa partiföreningar var mer benägna att nominera 
kvinnor än centralortens stadsdelsföreningar. Två kvinnliga politiker vitt-
nar också om att frågan om könstillhörighet inte hade någon särskild 
framträdande plats i deras partiförening under 1970-talet.116 En av dem 
säger bland annat så här: 

… jag har aldrig liksom tänkt i manligt eller kvinnligt där 
[partiföreningen], utan det var helt andra perspektiv. Det 
var de gamla kommunerna mot stan, det var de perspek-
tiven som gällde då. Så nominerade vi de personer som vi 
tyckte var skickliga och skulle kunna uppfylla uppdragen. 
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Jag menar Ulla är ju nominerad också av alla de här före-
ningarna …[Ulla instämmer]117  

Det var alltså väldigt viktigt för Åby, Vikbolandet, Kolmården och Skär-
blackas socialdemokratiska föreningar att få in så många representanter 
som möjligt i den kommunala nämndorganisationen, eftersom det var 
enda sättet att påverka utvecklingen i dessa politikers närområde. Då 
hamnade frågan om huruvida det skulle vara en man eller kvinna som 
blev nominerad i bakgrunden. ”Vi samarbetade när det gällde nomine-
ringar och sådant för att liksom täcka upp att vi hade representation från 
ytterområdena i nämnder och styrelser”, säger en av informanterna.118 

Kjell Norberg var till exempel en sådan person som jag 
jobbade mycket med och Bertil Johansson och Per Colli-
ander från Vikbolandet med flera, så det fanns ju en sådan 
där maffia som höll ihop på något sätt.119 

Som framgår av citatet ovan, handlade denna strategi om ett samarbete 
med framför allt manliga politiker. Ur den lokala partiföreningens per-
spektiv så vägde tydligen behovet av att överhuvudtaget vara represente-
rad i ”stan” betydligt tyngre, än behovet av att upprätthålla gränsen mel-
lan manliga och kvinnliga politikområden.  

Det som ytterligare stärker den tolkningen är att de båda kvinnorna 
som citerades ovan, i olika omgångar satt i Kvillinge socialdemokratiska 
partiförenings styrelse. Med tanke på att ledarstrukturen i de socialdemo-
kratiska föreningarna (med undantag för kvinnoklubbarna) i Norrköping 
dittills hade varit starkt mansdominerad, framstår det faktum att inte bara 
en utan två kvinnor kunde utses till kassör respektive ordförande, som ett 
avsteg från genusregimens traditionella arrangemang.  

Sammanfattande analys 
I detta kapitel har den socialdemokratiska partiorganisationens genus-
regim relaterats till kvinnliga politikers integration. I detta fall syftar be-
greppet integration på att kvinnliga politiker accepteras som legitima fö-
reträdare för den politiska styrningen som helhet. Den process som be-
skrivs i detta kapitel tyder på att kvinnliga politikers integration har skett 
stegvis, och varit kopplad till generationsövergångar. Under 1980-talet 
kunde kvinnor som förtroendevalda ikläda sig rollen som företrädare men 
den politiska styrningen var fortfarande en manlig angelägenhet. Det 
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framgår också i kapitlet att det funnits enstaka kvinnor som har befunnit 
sig i ledande positioner utan att de har känt att de kan påverka partiets 
politik.  

För de socialdemokratiska kvinnorna innebar bildandet av kvinno-
klubbar att de fick tillträde till den manligt dominerade partiorganisatio-
nen. Det går emellertid inte att dra några säkra slutsatser huruvida kvin-
noklubbarna utmanade den manliga hegemonin, beroende på att det 
finns stora kunskapsluckor i forskningen om kvinnliga politikers maktba-
ser. Min slutsats är att kvinnoklubbarna var en tillgång för de socialdemo-
kratiska kvinnorna, eftersom klubbarna dessa garanterade dem en plats i 
arbetarkommunen. Genom att vara representerade på arbetarkommunens 
möten ökade möjligheterna att få in fler kvinnor i de kommunala orga-
nen. Detta genusarrangemang hade emellertid en baksida som gjorde att 
klubbarna troligtvis bidrog till att föreställningen om att kvinnofrågor 
kunde betraktas som ett särintresse förstärktes hos både kvinnor och män. 
Dessutom kunde männen i moderpartiet skjuta över ansvaret för att be-
vaka kvinnorepresentationen på kvinnorna själva. Detta medförde att 
kvinnliga politiker, som hade ambitionen att bli nominerade till ett förtro-
endeuppdrag, sannolikt behövde andra kvinnors stöd. Slutsatsen är att 
kvinnoklubbarna fram till början av 1970-talet delvis också bidrog till att 
upprätthålla en genusregim som utgick från att politisk styrning var en 
manlig angelägenhet. Detta kom dock att förändras under 1970-talet då 
det blev möjligt för kvinnliga politiker att skaffa sig andra maktbaser än 
sådana som var direkt knutna till kvinnliga partikollegor.  

I kapitel visar jag således att partiorganisationens genusregim före 
2000 vilade på den patriarkala maktmodellen och den auktoritära man-
ligheten som idealtyp. Det innebar att kvinnliga politiker dels underord-
nades manliga politiker, dels att diskurser kring den kvinnliga politiker-
rollen konstruerade kvinnliga politiker som osäkra, omogna och otydliga. 
Därmed utgjorde kvinnliga politiker den politiska manlighetens motpol.  

Mellan år 2000 och 2002 förändrades partiets genusregim. Framför allt 
visar detta kapitel att denna förändring skapade förutsättningar för ett 
mera kommunikativt politiskt ledarskap. En förklaring är att det efter 
Kjell Norbergs bortgång år 2000 inte funnits någon manlig politiker med 
ambitionen att ta på sig rollen som partiets starke man. I stället beskriver 
många informanter att relationerna mellan kommunstyrelsens ordförande 
och de kvinnliga kommunalråden, under perioden 2002–2006, byggde på 
delad makt. Denna förändring torde ha grundlagts i partiet. Många in-
formanter säger också i intervjuerna att den patriarkala ledarskapstradi-
tionen inte längre anses var ett eftersträvansvärt ideal.  
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En slutats som kan dras av analysen i detta kapitel är att partiets val 
av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande medförde att den 
politiska ledningen under denna period fick en mer kommunikativ fram-
toning, som förknippades med ett kvinnligt förhållningssätt.  

Detta menar jag kan förstås som ett uttryck för att sådant som till-
skrivs kvinnors ”särart” har accepterats som en tillgång i utövandet av 
politisk styrning. Att kvinnliga politiker beskriver Rådhuset som en plats 
”fylld av värme” kan därför ses som ett exempel på att sociala relationer 
lyfts fram i den politiska diskursen. Flera informanter menar att kom-
munstyrelsens vice ordförande, Eva Andersson, också har påverkat det 
politiska arbetsklimatet. Andersson lyfter själv fram exempel i intervjun 
som tyder på att hon bröt mot den manliga normen, när hon tillträdde 
som kommunalråd. På så sätt fick den politiska ledningen efter 2002 en 
både mjukare och mer inkännande profil. Därmed blev det också möjligt för 
kvinnliga politiker under åren 2002 och 2006 att både företräda det politis-
ka systemet som sådant, och utöva en reell styrningsroll, utan att dessa 
båda roller överskuggades av en manlig patriark.    

I detta kapitel lyfter jag också fram kommunsammanläggningen i bör-
jan av 1970-talet. En tes som kan diskuteras är om kommunsammanlägg-
ningen återuppväckte en äldre form av politisk kultur. Historikern Peter 
Aronsson menar att i äldre kommunalpolitik företrädde man sin by i poli-
tiska sammanhang. En tolkning av kommunsammanläggningen är att den 
skapade en slags provinsialism som förändrade förutsättningar för kvinn-
liga politiker att företräda hela kommundelen. Två empiriska argument 
talar för tesen. Det ena är att politiker i de tidigare självständiga kommu-
nerna aktivt samarbetade för att försäkra sig om att ytterområdena skulle 
finnas representerade i de politiska organen. Det andra är att det var poli-
tiker som hade sin maktbas i Åbys och Skärblackas partiföreningar, som 
mot slutet av 1980-talet drev igenom förslaget om att införa geografiska 
kommundelsnämnder. Alltså ville politiker i periferin inte bara påverka 
den politiska utvecklingen utan också helst bestämma själv i frågor som 
rörde den egna kommundelen. Om vi accepterar detta som ett uttryck för 
en slag provinsialism kan detta kanske förklara genusförändringen. Om 
det överordnade målet var att maximera närvaron i kommunens nämnder 
och styrelser, för att där driva frågor som rörde den egna ”provinsen”, 
spelade det kanske inte någon större roll om det var en kvinna eller man 
som blev invald. Det viktigaste var att någon av de ”egna” politikerna 
blev invalda i de centrala organen. Därmed kunde kanske en del kvinnor 
överskrida gränsen mellan kvinnofrågor och allmänpolitiska frågor.  



Kapitel 10 

 260

Noter till kapitel 10 
                                                 
1 Intervju nr 5. 
2 R Connell 2003.  
3 A Gustafsson 2008, s 167. 
4 Ibid. 
5 G Björk 1999, s 13. 
6 K Östberg 1996, s 222.  
7 Gruppsamtal med manliga politiker. 
8 K Östberg 1997, s 77-81. 
9 G Björk 1999. Se även G Karlsson 1996.  
10 G Karlsson 1996, s 56.  
11 www.socialdemokraterna.se, 2007-10-15. 
12 G Björk 1999. Se även B Horgby 1993. 
13 G Karlsson 1996, s 333. 
14 G Folkesdotter 2002, s 21.  
15 Intervju nr 31. 
16 J Fredriksson 1998, s 170. 
17 Intervju nr 31. 
18 Ibid.  
19 Intervju med Stina Lindgren. 
20 I början av 1990-talet sände de socialdemokratiska kvinnoklubbarna en serie ra-
dioprogram i Norrköpings närradio. Dessa program innehöll intervjuer med äldre 
kvinnliga politiker vilka hade börjat engagera sig politiskt under mellankrigsti-
den. Programmen spelades in på kassettband. Tack vare s-kvinnors ordförande i 
Norrköping, Barbro Mattson, fick jag låna dessa band. Jag deltog också vid s-
kvinnors 100 års jubileum år 2007 och fick då möjlighet att prata med flera av pion-
järerna.  
21 NoFa, Östergötlands socialdemokratiska kvinnodistrikt, A2:2, Distriktsstyrel-
sens protokoll 1975-1986.  
22 Intervju nr 24. 
23 Intervju med Stina Lindgren.  
24 K Östberg 1997, s 66. 
25 J Fredriksson 1998. 
26 Muntlig uppgift, Carina Landberg, 2007-05-24.  
27 NoFa, Norrköpings socialdemokratiska kvinnoklubb, Protokoll och handlingar 
1905–1996. (Ej ordnat arkiv) Se även G Karlsson 1996, s 11-112, 229. Karlsson me-
nar att före 1960-talet var kvinnoförbundet husmoderligt inriktat, medan fackets 
kvinnoråd och de fackliga kvinnokommittéerna företrädde de yrkesarbetande kvin-
nornas intressen.  
28 Intervju nr 9. 
29 Intervju nr 24. 
30 Gruppsamtal med manliga politiker. 
31 S Montin, s 86. Se även Hedlund 1997. 
32 Intervju nr 12. 
33 Ibid.  



Kapitel 10 

 261

                                                                                                               
34 Intervju nr 24. 
35 Ibid. 
36 Intervju nr 3. Se även intervju nr 12. 
37 Gruppsamtal med kvinnliga politiker. 
38 Intervju nr 24. 
39 NoFa, Östergötlands Socialdemokratiska kvinnodistrikt, A2:2 Protokoll och cir-
kulär 1977–1986.  
40 NoFa, Östergötlands Socialdemokratiska kvinnodistrikt, A2:2 Protokoll och cir-
kulär 1977–1986, 1979 § 2 23/10. 
41 Intervju nr 24. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Intervju nr 24, menar att hon ibland uppfattades som familjefientlig och barnfi-
entlig. 
45 Jfr K Larsson 2004.  
46 L Stenberg 1984.  
47 Intervju nr 6. 
48 Intervju nr 5. 
49 Intervju nr 2, 3, 12. Se även gruppsamtal med kvinnliga politiker.  
50 Gruppsamtal med kvinnliga politiker. 
51 Intervju nr 24. 
52 Intervju nr 24. Se även gruppsamtal med kvinnliga politiker. 
53 Intervju nr 9. 
54 Intervju nr 5. 
55 Gruppsamtal med kvinnliga politiker. 
56 Intervju nr 24. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Intervju nr 29. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Gruppsamtal med kvinnliga politiker. Se även intervju nr 3, 5, 9, 12, 17, 24, och 
29. 
63 Intervju nr 5. 
64 Ibid. 
65 Intervju nr 3. 
66 Intervju nr 9.  
67 Intervju nr 5. Se även gruppsamtal med kvinnliga politiker.  
68 Intervju nr 5.  
69 Gruppsamtal med kvinnliga politiker. Se även intervju nr 3, 9 och 29. 
70 Intervju nr 5. 
71 Intervju nr 29. 
72 Ibid. 
73 Gruppsamtal med kvinnliga politiker. 
74 Intervju nr 9. 
75 Gruppsamtal med kvinnliga politiker. 
76 Ibid. 
77 Intervju nr 14. 
78 Gruppsamtal med kvinnliga politiker.  



Kapitel 10 

 262

                                                                                                               
79 Intervju nr 9. Se även gruppsamtal med kvinnliga politiker. 
80 Gruppsamtal med kvinnliga politiker. 
81 Ibid. 
82 SOU 1997: 135, s 29. Jfr SOU 1994:3. 
83 Gruppsamtal med kvinnliga politiker. 
84 Ibid. 
85 Ibid.  
86 Ibid.  
87 Ibid.  
88 Intervju nr 3. Se även intervju nr 5; gruppsamtal med kvinnliga politiker. 
89 Intervju nr 3. Se även intervju nr 5; gruppsamtal med kvinnliga politiker. 
90 Intervju nr 3. Se även intervju nr 5; gruppsamtal med kvinnliga politiker. 
91 Gruppsamtal med kvinnliga politiker.  
92 Intervju nr 3, Intervju nr 5, 12.  
93 Intervju nr 3. 
94 Intervju nr 43. 
95 Ibid. 
96 Intervju med Mattias Ottosson. 
97 Intervju nr 3. 
98 Ibid. 
99 Intervju med Eva Andersson. 
100 Ibid. 
101 Gruppsamtal med kvinnliga politiker. Se även intervju nr 3. 
102 Intervju med Eva Andersson. 
103 Ibid.  
104 Intervju nr 3. 
105 NT. 
106 Intervju nr 3. Se även kapitel 9. 
107 Intervju nr 3. Se även gruppsamtal med kvinnliga politiker. 
108 Intervju nr 3. 
109 E Elgán 2001.  
110 SOU 1975:41, s 222; G Hedlund 1997, s 45. 
111 G Gustavsson 1969, s 113. 
112 A Gustavsson 2008.  
113 Gruppsamtal med kvinnliga politiker. 
114 Intervju med Karl Erik Wernersson 1998. 
115 SaN, Förteckning över innehavare av kommunala uppdrag i Norrköping 1971; 
E Wångmar 2003, s 218. 
116 Gruppsamtal med kvinnliga politiker.  
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Intervju nr 9. Se även gruppsamtal med kvinnliga politiker.  



 263

Kapitel 11 

Den politiska styrningsrollens förändring 

  
I detta kapitel ska avhandlingens tredje huvudfrågeställning behandlas. 
Denna fråga handlar om huruvida kvinnliga politikers möjligheter att ut-
öva informell makt påverkas av den manliga dominansen i kommunens 
administrativa ledning. Som konstateras i både kapitel 2 och 3 har den 
kommunala förvaltningen fått en allt större självständighet vid beredning 
och implementering av politiska beslut.1 Det innebär att ledande tjänste-
män har makt att endera understödja eller förhindra kvinnliga politikers 
möjligheter att påverka den faktiska politikens utfall. Liksom tjänsteman-
namakten antingen kan bromsa eller alternativt bidra till att frågor som 
anses viktiga för kvinnor som grupp lyfts upp på beslutsfattarnas dag-
ordning.2 Det är därför viktigt att ur jämställdhetssynpunkt problematise-
ra maktrelationen mellan politiker och tjänstemän. Inte minst mot bak-
grund av att informanterna själva sätter likhetstecken mellan politisk 
makt och de ledande politikernas förmåga att styra förvaltningen. Det in-
nebär att frågan om huruvida kvinnors tillgång till verkliga makt har ökat 
över tiden eller inte, är kopplat till den politiska styrningen. Annorlunda 
uttryckt förefaller politisk makt ytterst bygga på att enskilda politiker i 
ledande ställning förmår skapa balans mellan politikens ambitioner och 
förvaltningens intressen. Mer precist ska detta tolkas som att det primära 
syftet med kommunalrådsinstitutionen är att balansera förhållandet mel-
lan politiker- och tjänstemannakåren.3  

Att den administrativa ledningen nästan bara bestod av män under 
perioden 1970–2006 berättigar med andra ord frågan om denna mansdo-
minans påverkat den kvalitativa jämställdheten i den politiska ledningen. 
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Det vill säga, ambitionen i detta kapitel är att rikta uppmärksamheten mot 
relationerna mellan ledande politiker och tjänstemän. Detta för att under-
söka om kvinnliga politiker, ur makthänseende, inlemmades i en ”krym-
pande” politisk beslutsorganisation. Med begreppet krympande avses i 
detta fall att politikens möjligheter att styra förvaltningen beskärs av star-
ka tjänstemän, eller begränsas av den diskursiva ordningen och föreställ-
ningar om att politiker inte ska lägga sig i förvaltningens arbete. Begrep-
pet krympande kan också handla om att kvinnliga toppolitiker inte möts 
av respekt.4  

Det finns flera exempel på enskilda tjänstemän som kan beskrivas 
som starka och som troligen har haft ett relativt stort inflytande på de poli-
tiska besluten. Det behöver inte betyda att tjänstemännen som kollektiv 
grupp alltid utgjort en maktfaktor. En förutsättning för att det ska gå att 
tala om en maktförskjutning från den politiska ledningen till höga tjäns-
temän i den administrativa ledningen är att tjänstemannaorganisationen 
framstår som enhetlig. Det vill säga, med enhetlig menar jag att de högsta 
företrädarna ingår i en hierarkisk struktur som möjliggör kollektivt hand-
lande. Men för att denna enhetlighet ska kunna uppstå krävs det enligt 
min mening att det finns ett relativt avgränsat maktcentrum, som gör an-
språk på att företräda hela förvaltningsorganisationen. Nedan kommer 
jag att belysa huruvida en sådan förändring har ägt rum i Norrköping 
under 1990-talet och vilken betydelse detta i så fall har fått beträffande 
kvinnors möjligheter att utöva politisk styrning under 2000-talet.   

Inledningsvis beskriver jag hur informanterna har uppfattat att den 
informella maktordningen mellan ledande politiker och tjänstemän har 
förändrats över tid. Fokus ligger framför allt på relationen mellan kom-
munstyrelsens ordförande och kommunens högsta tjänsteman. Detta av-
snitt följs sedan av en diskursiv analys av de texter i vilka förhållandena 
mellan politiker och tjänstemän diskuteras, framför allt de som produce-
rades i samband med organisationsförändringarna.  

Den politiska styrningsrollen 1970–1988 
Både intervjuade politiker och tjänstemän är eniga i sin bedömning av 
tjänstemännens maktutrymme fram till och med slutet av 1980-talet. De 
högsta tjänstemän kunde enligt informanterna delvis påverka de politiska 
beslutens innehåll men det var de politiska ledarna som styrde den kom-
munala organisationen. Förvaltningscheferna var direkt underställda re-
spektive nämndordförande och många informanter vittnar om att det 
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skapades nära relationer dem emellan. Som framgår av citatet nedan och 
som det efterföljande resonemanget visar var relationerna mellan ledande 
politiker och tjänstemän inte helt oproblematiska.  

Inom socialnämnden hade vi Åke Jönsson som ordföran-
de … Åke Jönsson sade att man inte kunde umgås med 
tjänstemän. Det tyckte jag var lite larvigt. Georg var ju 
ordförande i hamnstyrelsen men vi umgicks ju med  
tjänstemännen där, familjer alltså. Men han tyckte inte det 
gick för sig.5  

Vilken relation Manne Jarméus hade med de ledande tjänstemännen har 
inte framgått av intervjumaterialet. Mycket tyder dock på att relationerna 
mellan den politiska ledningen och de högsta tjänstemännen byggde på 
att tjänstemännen var lojala mot de politiska ledarna, och det politiska sy-
stemet. Jarméus samarbetade framför allt med kanslichefen Lars B Elgh 
och planeringschefen Elof Nilsson. Elgh hade juridiskt bakgrund och an-
svarade i första hand för att bevaka att de politiska besluten inte stred mot 
kommunallagen eller andra juridiska regelverk. Det är inte sannolikt att 
Jarméus och Elgh umgicks privat, men det finns trots allt starka skäl som 
talar för att Elgh spelade en viktig roll som Jarméus förlängda arm i kon-
takterna med det lokala näringslivet. Elgh hade exempelvis en högt upp-
satt position i Rotary och det finns empiriskt stöd för att han regelbundet 
redovisade kommunens näringslivspolitik i samband med Rotarys åter-
kommande lunchträffar.6   

Lars B Elgh var stark alltså. Han och Jarméus gick bra 
ihop för de kompletterade varandra och hade respekt för 
varandra. Elgh låg bakom tankarna om att Norrköping 
skulle marknadsföras som framtidsstaden. 7  

En annan inflytelserik ”doldis” bland tjänstemännen under 1970- och 
1980-talen var planeringsutskottets sekreterare Nils Birger Pettersson.8 
Det var han som ”höll i pennan och det påverkar ju oerhört mycket hur 
man skriver och hur man formulerar besluten”, säger en informant.9 ”Han 
skrev protokollen i planeringsutskottet under rätt många år, och jag 
minns att man ibland hade långa diskussioner som mynnade ut i att Bir-
ger fick skriva beslutet”, säger en annan informant.10  

Politikerna hade inte alltid riktigt klart för sig vad man kommit fram 
till men Petterson hade enligt informanten en förmåga att ”skriva ihop ett 
beslut som passade alla”.11 Besluten avslutades alltid med reservationen 
att de gällde i mån av från tid till annan tillgängliga resurser. Det var en stan-
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dardformulering som ”Wernersson i allra högsta grad gillade för man var 
inte bunden till någonting egentligen.”12  

Det tidigare kommunalrådet Lena Lundblad menar att hon hade stor 
hjälp av tjänstemännen och att det ofta var tjänstemännen som stod för 
idéerna som hon sedan drev politiskt. Däremot sade hon i intervjun att 
höga tjänstemän inte hade makt att påverka de politiska besluten.13 

Nej makt är fel att säga men de stod ju för idéerna många 
gånger som jag sedan skulle försöka att driva igenom. 
Och det betydde ju att man hade diskussioner inom varje 
sådan här enhet.14 

I den mån Lundblads uttalande går att generalisera tyder detta på att den 
politiska styrningsrollen förändras i slutet av 1960- och början av 1970-
talen. Därför att vad hon och andra informanter vittnar om är att styr-
ningsrollen allt mer förutsatte att politiker och tjänstemän var överens i 
viktiga frågor. ”Jag har sagt många gånger till nya politiker att för fan se 
till att skapa en bra kontakt med tjänstemännen” säger en politiker som 
blev kommunalråd i början av 1970-talet: ”Vaddå, tjänstemän kan man 
väl köra över svarar de, men då brukade jag säga att det kan du göra en 
gång, men inte en gång till, för då kan du vara blåst nästa gång.”15 

För då gör de inte mer än vad de absolut måste. Däremot 
om du får dem med dig kan man få dem att gå över näs-
tan vad som helst.  

Personen som citeras ovan pekar således på att goda relationer mellan 
den politiska ledningen och tjänstemannaorganisationen var en förutsätt-
ning för att politikerna skulle kunna utöva styrningsrollen.  

I takt med att skaran av kommunala administratörer växte under 
1970-talet kom en väsentlig del av de styrande politikernas arbete att upp-
tas av kontakter med tjänstemän. Av det skulle man kunna dra slutsatsen 
att styrningsrollerna i större utsträckning än tidigare formades i relation 
till ledande tjänstemän. När Karl-Erik Wernersson tog över ordföran-
deskapet i kommunstyrelsen förändrades dock relationerna till tjänste-
männen. ”Wernersson ville ha allt ljus på sig och han ville därför inte ha 
en stark tjänsteman vid sin sida”, säger en tidigare tjänsteman. ”Långsamt 
förpassades Elgh ut i mörkret och försvann ut och ingen människa fråga-
de efter honom”, säger han.16 ”Under 1980-talet var den politiska makten 
väldigt centrerad och relaterad till en väldigt stark kommunstyrelseord-
förande”, säger en annan informant.17 
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Det innebar inte att det inte fanns ett utrymme också för 
tjänstemän men det utrymmet byggde ju på att det inte 
konkurrerade med Karl-Eriks utrymme.18  

Enligt flera informanter behandlade Wernersson ibland de ledande tjäns-
temännen på ett sätt som kunde uppfattas som respektlöst.19 Ett axplock 
ur intervjumaterialet demonstrerar vilka uppfattningar som dominerar i 
berättelserna: ”Wernersson höll tummen i ögat på sin förvaltning och eko-
nomichefen.” ”Han kunde ju köra med tjänstemännen så att man skäm-
des ibland”, eller: ” Wernersson var lite otillgänglig och folk var ju rädda 
att ha föredragningar för honom för han kunde vara väldigt otrevlig”. 
Vad många informanter vittnar om tyder på att det var Wernersson som 
bestämde över tjänstemännen och det fick tjänstemännen finna sig i.  

En informant gör följande jämförelse mellan Jarméus och Wernersson:   

Jarméus behöll sin folklighet och sin ödmjukhet medan 
Wernersson som kom sedan blev lite pampaktig i sin stil. 
En jäkla begåvad och duktig karl men han fick lite olater 
och skred fram på Drottninggatan som en borgmästare 
ungefär.20 

Den bild av den politiska styrningsrollen som förknippas med Werners-
son bör tolkas försiktigt eftersom den kan kritiseras för att vara vinklad. I 
backspegeln var ”det ju oerhört odemokratiskt och det var ju ingen som 
vågade säga något, för han hade ju också makten att se till att de som var 
för kritiska försvann ut ”, säger exempelvis en informant.21 Det finns med 
andra ord personer som kan ha negativa erfarenheter av den informella 
maktordningen och som därmed tenderar att överbetona de maktfullkom-
liga tendenserna. Att Wernersson mer eller mindre kunde diktera vad 
tjänstemännen skulle skriva i tjänsteutlåtanden bekräftas av Wernersson 
själv. För att belysa hur han styrde den kommunala förvaltningen berät-
tade han i intervjun med Linköpingshistorikerna om en händelse som ut-
spelade sig efter ett möte med tjänstemännen på fastighetskontoret. Ett 
bostadspolitiskt förslag hade inkommit på remiss till fastighetsnämnden 
och han gav då tjänstemännen instruktioner om vad det skulle stå i fas-
tighetskontorets yttrande.  

Sedan kommer killen in och lägger ett papper till mej … 
och vad faon är det här för någonting? Ja, jag tycker så här 
sade han … Du, sade jag, om du tycker så här så behöver 
du inte skriva flera papper, jag kan skriva dem själv. Han 
gjorde aldrig om det där kan du tro.22 
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I intervjumaterialet finns ett flertal beskrivningar av rättegångsliknade si-
tuationer som utspelade sig i samband med tjänstemannaföredragningar i 
kommunstyrelsen eller planeringsutskottet.23 Intervjuerna bekräftar också 
att de personliga relationerna mellan de politiska ledarna och cheftjänste-
männen var viktigare än formella beslutsvägar. De personliga kontakter-
na underlättades också av att kommunstyrelsen och planeringsutskottet 
tillsatte många utredningskommittéer eller andra tillfälliga arbetsgrupper 
(kapitel 9). Det finns informanter som menar att tjänstemän som hade en 
bra relation med Wernersson tilläts framföra en egen ståndpunkt men 
förutsättningen var att de ”rättade in sig i ledet” när besluten väl hade fat-
tats. Tjänstemän som var lyhörda för att idéer som var politiskt gångbara 
stärkte banden med den politiska ledningen, men det ledde emellertid till 
att professionella synpunkter inte alltid nådde de politiska ledarna. 

Den allmänna uppfattningen bland ledande politiker var att politiken 
hade det yttersta ansvaret för den kommunala verksamheten inför kom-
munens invånare. En tidigare manlig nämndordförande, som på frågan 
om han i egenskap av ordförande lade sig i förvaltningens arbete, svarade 
så här:   

Ja, jag gillade det. … Man ska som individ kunna gå ända 
upp alltså, förbi alla småpåvar och få ett besked …24  

Vad politikern menar i citatet ovan är att den politiska styrningsrollen 
även innefattade rätten att upphäva beslut som hade fattats av tjänste-
män.  

Den generation politiker som var födda på 1920-talet och som nådde 
ledande positioner under 1970- och 1980-talet hade varit med om att byg-
ga upp den kommunala organisationen. Detta gav dem troligen ett makt-
övertag gentemot tjänstemännen. Flera informanter säger att kommunal-
råden och andra politiker många gånger kunde regler ända ner på detalj-
nivå bättre än tjänstemännen.  

Sten Engstrand var oerhört stark och den som styrde sko-
lan … Jag minns ju att jag inte gärna stod upp när han 
pratade … det började kittla i knäna och jag brukade säga 
till honom att om du ska skälla på mig så sätter jag mig 
och då skrattade han.25  

”Hade man suttit några år som jag gjorde så kunde tjänstemännen inte 
mer än vad jag kunde”, sade Wernersson i intervjun. Wernerssons speci-
alområde var mark- och bostadspolitiken. Trots att det fanns ett kommu-
nalråd, som hade ansvar för detta politikområde, vände sig tjänstemän-
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nen på fastighetskontoret som regel direkt till honom i egenskap av kom-
munstyrelsens ordförande för att få besked i olika frågor eller gehör för 
nya idéer. ”Fick man bara ett okej från honom så var det bara att köra” 
säger en informant. Han säger också att ”det fungerade på så sätt att man 
gick till Karl-Erik och fick frågor inom andra områden beslutade och det 
var det som gällde”.26 

Sammantaget kan informanternas vittnesmål tolkas som att tjänste-
männens makt över den faktiska politiken var starkt begränsat under 
Jarméus och Wernersson tid som kommunstyrelseordföranden. Det var 
de politiska ledarna som bestämde i kommunen. Den politiska ledningen 
var dessutom stabil över tiden och bestod av män som var väl samman-
svetsade av en gemensam ideologi. Chefstjänstemännen delade samma 
välfärdsideologi som de politiska ledarna. Kommunalråden och nämnd-
ordföranden hade detaljkunskaper och fungerade i praktiken som kom-
munens högsta chefer. Men det förefaller inte sannolikt att de ledande po-
litikerna gång på gång kunde ”köra över” tjänstemännen. De maktde-
monstrationer som många informanter vittnar om i detta avsnitt tillhörde 
förmodligen undantagen. Snarare formades styrningsrollerna av de poli-
tiska ledarnas förmåga att förankra de politiska besluten hos tjänstemän-
nen. I det sammanhanget spelade de partsammansatta utredningskom-
mittéerna eller andra tillfälliga arbets- eller projektgrupper en viktig roll 
för att stärka de personliga banden.    

Den politiska styrningsrollen 1989–2001 
När Kaj Krantz tillrädde som kommunstyrelsens ordförande försökte han 
införa målstyrning (se kapitel 10) vilket förutsatte att styrningsrollen för-
ändrades. Till exempel krävdes enligt Krantz att maktkoncentrationen till 
kommunstyrelsen och planeringsutskottet bröts. Krantz ansåg även att 
facknämndernas verksamhetsansvar behövde återupprättas, och detta 
motiverade han med att den politiska ledningens beslut skulle få bättre 
genomslag i förvaltningsorganisationen. Han delade därmed de ledande 
tjänstemännens uppfattning om att en större frihet för tjänstemän längre 
ut i facknämndernas förvaltningar, gynnade verksamheternas effektivitet. 
För att detta skulle bli möjligt behövde maktrelationerna mellan politiker 
och tjänstemän förändras.27 I stället för att betrakta tjänstemännen som 
sina personliga assistenter, som endast tog order av kommunstyrelsens 
ordförande, ville Krantz skapa en styrningsroll som byggde på samarbete. 
När det stod klart för honom att kommunens budget var i obalans lät 
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Krantz några utvalda tjänstemän arbeta fram förslag till lösningar. ”De 
kom tillbaka med beställare- och utförarekonceptet”, säger en informant.28 
I den rapport som tjänstemännen arbetade fram betonades att: 

Villkoren för den kommunala verksamheten ser helt an-
norlunda ut och således behövs en ny struktur och nya 
styrsystem. En styrning som bygger på dialog och där 
värderingar, synsätt och anda – organisationskulturen – 
styr handlandet och inte direktiv, regler och riktlinjer.29 

Som framgår av citatet förespråkade tjänstemännen att den politiska styr-
ningen skulle utövas genom förtroende istället för ordergivning uppifrån 
och ner. Denna uppfattning stödde Krantz som menade politikerna inte 
skulle vara en del av ”apparaten”.30 Krantz menade således att politikerna 
inte längre skulle blanda sig i den konkreta verksamheten.31  

Som nämndes i kapitel 9 ansåg många att den politiska styrningen yt-
terligare försvagades under den borgerliga alliansens tid vid makten. En 
möjlig tolkning är att alliansen i sig skapade problem eftersom förank-
ringsprocesserna tidigare byggde på att ledande s-politiker styrde tjänste-
männen under resans gång. ”Tidigare kunde man gå till s-politikerna och 
ställa frågor om hur saker och ting skulle göras eller hur vi skulle öppna 
frågor eller gå vidare eller avsluta och så där”, säger en informant.32 Hon 
menar att ”de borgerliga politikerna var tvungna att förhandla med var-
andra först och så hade det inte varit tidigare”. Denna ordning innebar 
enligt henne att om hon, i egenskap av tjänsteman, gick till ”sitt” kommu-
nalråd ”för att få ett besked så var han ju oftast tvungen att ta diskussio-
nen med de andra kommunalråden först, innan han kunde tala om hur 
det skulle vara.” 

I den mån ovanstående beskrivningar av styrningsrollen speglar in-
formanternas syn på den politiska styrningens förändring i början av 
1990-talet kan detta ses som ett tecken på en maktförskjutning. Denna för-
ändring kan tolkas som att tjänstemännen som grupp fick ett större hand-
lingsutrymme. Även införandet av en beställare- och utförareorganisa-
tion, som skedde samtidigt med det politiska maktskiftet, bidrog till att 
förändra maktbalansen mellan politiker och tjänstemän. Exempelvis var 
det tjänstemännen som utbildade fritidspolitikerna och inte andra politi-
ker. Alla förtroendevalda i kommunen fick en tredagars utbildning som 
tjänstemän höll i tillsammans med externa konsulter.33 Detta sände ut sig-
naler om att tjänstemännen kunde den nya organisationen bättre än de 
politiska ledarna.   
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En kommunchefsfunktion inrättas 1995 
Flera informanter säger att de har varit kritiska till den manliga domin-
ansen bland kommunens högsta chefer. En kvinnlig politiker säger så här: 

Man skulle ha rört om i grytan för länge sedan och bytt ut 
höga chefer. Men det är nog så att det är väldigt patriarka-
liskt inom kommunförvaltningen över huvud taget. För 
de kvinnliga chefer som genom åren kommit in har väl 
inte stannat kvar så där jättelänge. Vad det nu beror på?34 

För att kunna föra ett resonemang kring det som sägs i citatet ovan behö-
ver jag först säga något om den administrativa kommunledningens orga-
nisatoriska förändring.  

När beställare- och utföraremodellen infördes omorganiserades tjäns-
temannaledningen. I jämförelse med den ”gamla” sektorsuppdelade verk-
samhetsorganisationen medförde denna förändring att några av förvalt-
ningscheferna samlades inom en och samma enhet, det så kallade kom-
munledningskontoret. En tjänsteman, John-Evert Karlsson, fick samtidigt ti-
teln ”koncernchefen” vilket signalerade att han skulle ha det övergripan-
de ansvaret för att samordna kommunens verksamheter. Denna föränd-
ring kan således tolkas som en institutionell förändring, som innebar att 
tjänstemannamakten centraliserades till några få tjänstemän. Det visade 
sig dock i praktiken vara svårt att hålla ihop de olika förvaltningsom-
rådena så som det var tänkt i teorin. ”Vi fick som små hertigdömen som 
vi fick sköta var och en för sig”, säger en informant.35 Istället för att stärka 
sammanhållningen mellan de ledande tjänstemän som ingick i kommun-
ledningskontoret ledde detta, enligt flera tjänstemäns vittnesmål, till en 
makt- och revirstrid mellan de högsta cheferna.  

Den maktkamp som uppstod mellan chefstjänstemännen efter 1992 
berodde enligt många på oklara maktförhållanden. Det var tänkt att kon-
cernchefen skulle ha ett samordnade ansvar men det fanns inga formella 
maktresurser kopplat till den rollen, samtidigt lyckades inte direktörerna 
själva reda ut maktkampen: ”Vilket också avspeglade sig på oss tjänste-
män som var handläggare hos direktörerna”, säger en kvinnlig tjänste-
man.36 På möten och i andra sammanhang kunde enskilda tjänstemän 
(ofta kvinnor) utsättas för ett otrevligt bemötande därför att hon eller han 
”tillhörde” den ena eller andra sidan i maktkampen.   

För att lösa maktkonflikten och ena cheferna bildades en informell 
ledningsgrupp. Den var formellt sett inte ett maktorgan med rätt att fatta 
bindande beslut, utan ett sätt att regelbundet samla ett antal chefer och 
avhandla gemensamma frågor. Den informella ledningsgruppen leddes 



Kapitel 11 

 272

till en början av John Evert Karlsson. Efter kommunalvalet 1994 avled 
Karlsson efter kort tids sjukdom och till ny koncernchef utnämndes ut-
bildningsdirektören Björn Johansson. I kommunstyrelsens beslut stod att 
den nya koncernchefen skulle ta ansvar för de övergripande strategiska 
frågorna ”av långsiktig och sektorsövergripande karaktär” samt ta ansvar 
för ”vissa ytterligare omvärldsfrågor”.37 Detta beslut gjorde koncernche-
fen indirekt ansvarig för att samordningen mellan de olika kontoren inom 
kommunledningen fungerade, en uppgift som i den ”gamla” sektorsor-
ganisationen till största delen hade skötts av kommunstyrelsens ordfö-
rande.  

Tack vare näringslivsdirektören Jan Lindgrens noggrant förda mötes-
anteckningar kan vi få en viss inblick i de samarbets- och styrningsprob-
lem som den informella ledningsgruppen diskuterade. Exempelvis fram-
går av Lindgrens anteckningar att ansvarsfördelningen inom den högsta 
politiska ledningen inte fungerade problemfritt och att tjänstemannaled-
ningen var splittrad. Det framgår också att Johansson saknade formell 
auktoritet och därför hade svårt att samordna de olika enheterna. Som ett 
led i utvecklingsarbetet kopplades två konsulter in för att utreda kom-
munledningskontorets organisation.38 En inre krets, ”de fyras gäng”, be-
stående av koncerndirektören, stadsbyggnadsdirektören, näringslivsdi-
rektören och en kommundelsnämndschef utsågs, att på basis av konsul-
ternas riktlinjer, utarbeta ett förslag till organisationsförändring.39 Deras 
förslag resulterade sedan i det politiska beslutet att inrätta en kommun-
chefsfunktion.40 I beslutet, under rubriken Chefen för kommunlednings-
kontoret, stod bland annat att denna chef skulle utgöra en länk mellan de 
ledande tjänstemännen och ledande politiker. Det stod också att före-
dragningarna inför de politiska organen även i fortsättningen ålåg de i 
ärendet mest insatta tjänstemännen.  

I förhållande till övriga förvaltnings- och bolagschefer har 
chefen ingen formell chefsroll men förutsätts ändå ha en 
stark ställning och bör ha ett ansvar för att skapa gemen-
sam värderingar bland dessa chefstjänstemän som ett led i 
kommunens styrning … Utöver de prioriterade uppgif-
terna bör chefen för kommunledningskontoret ges en roll 
som ”kommunens ledande tjänsteman” …41  

Det är intressant att notera att när kommunstyrelsens antog ovan nämnda 
förslag var det redan klart att Johansson skulle bli chef över kommunled-
ningskontoret. Beslutet togs av Kjell Norberg den 14 september, det vill 
säga tre dagar efter att kommunstyrelsen gett ”de fyras gäng” i uppdrag 
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att utreda den nya kommunledningsorganisationen.42 Det betyder att Jo-
hansson redan under utredningens gång visste att han skulle bli kom-
munchef och därmed i praktiken var med om att formulera sin egen ar-
betsbeskrivning.  

Norbergs agerande kan i detta fall även tjäna som exempel på dennes 
sätt att utöva styrningsrollen, nämligen att han fattade egna beslut utan 
att dessa först hade förankrats hos andra politiker. ”Det var ju Kjell som 
tog med sig honom in i rådhuset när han blev kommunalråd”, säger en 
informant. Hon säger också att: 

Vi var ju några som var väldigt tveksamma och arga, 
minst sagt på det här och ville ha en annan tingens ord-
ning. Vi ville att man skulle rekrytera en kommunchef på 
ett mer öppet och annorlunda sätt … Sedan när Kjell gick 
bort då var det ju ingen som vågade ta i det här med 
kommunchefen igen va …43 

I detta fall skrev Norberg själv under beslutet och därefter informerades 
övriga politiker.  

Det är också intressant att notera att den roll som kommunchefen för-
väntades ha, liknade den roll som kommunstyrelsens ordförande hade 
haft i den gamla sektorsorganisationen. En annan likhet är att kommun-
chefen saknade formella maktresurser, samtidigt som han förväntades 
inta en ledande ställning i den hierarkiska strukturen.  

Många informanter menar att utnämningen av kommunchefen kan 
förklaras med att det skapades en mycket stark personlig relation mellan 
Norberg och den blivande kommunchefen som gick tillbaka till deras 
samarbetade i skolstyrelsen i slutet av 1980-talet. Norrköpings första 
kommunchef Björn Johansson, säger i intervjun, att hans relation med 
Kjell Norberg byggde på ömsesidig respekt, och på att båda var beroende 
av varandra för att ta kommunen ur den ekonomiska krisen.44 Han be-
kräftar också att de fann varandra i skolstyrelsen i slutet av 1980-talet då 
Norberg var styrelsens ordförande och Johansson var skoldirektör. Detta 
samarbete återupptogs efter socialdemokraternas återkomst till makten. 
Utan att frågan om bakgrunden till att kommunen införde en kommun-
chefsfunktion (uttryckligen) ställts i intervjuerna började flera informanter 
spontant berätta om detta.45 En informant säger så här: 

John-Evert var ju den av tjänstemännen som hade makten 
egentligen, … sedan var det ju Bernt O Eriksson då som 
kanslichef som utåt var lite grann tjänstemannaföreträdare. 
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Sedan kom den blivande kommunchefen in. Du känner 
kanske till historien? Han satt ju på vänt så att säga, till 
sossarna tog makten då plockade Kjell in honom. Det för-
sta som hände det var ju att Bernt tvingades sluta så att 
han blev ensam kvar. Sedan bytte han titel bara, jag minns 
inte ens vad han hade för titel. Men då bytte han bara titel 
och blev kommunchef eller kommundirektör.46  

Flertalet informanter återger också ungefär samma historia som i citatet 
ovan.  

Efter utnämningen till kommunchef knöts ett antal kvinnliga och 
manliga tjänstemän, som tidigare arbetade på skolkontoret och därefter 
på utbildningskontoret, till kommunledningen. ”Både politiker och tjäns-
temän från det gamla skolkontoret plockades in på nyckelpositioner”, sä-
ger flera informanter. ”Vad man gjorde var att plocka bort folk som inte 
gick i kommunchefens ledband. En fastighetsdirektör, en gatudirektör 
och undertecknad som var besvärlig och säkert ett antal ytterligare perso-
ner bara försvann ”, säger en tidigare tjänsteman.47 

På något sätt valde de att ge sig iväg. Ser man hur det ser 
ut idag så tror jag att det är skolfolk på de flesta centrala 
positioner. De som han i princip hade med sig från den 
gamla skolförvaltningen …48  

Många säger dessutom att det var nödvändigt att den politiska styrnings-
rollen förändrades under 1990-talet. Det hade, enligt många, varit omöj-
ligt för den politiska ledningen ”att köra så hårt som man gjorde för att 
skära ned kostnaderna.”49  

Den politiska styrningsrollen 2001–2006  
Som framgår i tidigare kapitel fick Norrköping sin första kvinnliga kom-
munstyrelseordförande i början av 2000-talet. Gunnel Gennebäck beskri-
ver denna händelse på följande sätt: 

När man som tjej tar på sig den här uppgiften [att leda 
kommunstyrelsen] spelade det ingen roll att jag nästan 
var femtio år och hade jobbat med politik hur länge som 
helst. Man förväntas inte kunna någonting och därför tar 
tjänstemännen över. Man får sparka och slå mot alla håll 
och kanter för att visa att det är jag som bestämmer, det är 
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politiken som bestämmer. Hela tiden trycka tillbaka det 
där … Det hade jag inte trott.50 

Utan att relationen mellan den politiska styrrollen och de ledande tjäns-
temännen explicit togs upp i intervjun med Gunnel Gennebäck valde hon 
att inleda samtalet med att berätta om detta.  

Vad som hittills framkommit i kapitlet tyder på att kommunchefens 
ställning i den interna hierarkin till en början var oklar. Det var den där-
emot inte när Gennebäck tillrädde som kommunstyrelsens ordförande år 
2001.51 Gennebäck menar att mötet med de ledande tjänstemännen förvå-
nade henne. ”Chefsgarnityret i kommunen var väldigt mansdominerat 
och kommundirektören var oerhört dominant”, säger hon.52 Detta yttrade 
sig enligt henne i att hon gång på gång blev klappad på huvudet: ”Alltså 
jag hade inte trott att den här manliga tjänstemannakåren skulle bete sig 
på det sättet.”53  

Med viss reservation för att det som sägs i citatet bygger på en subjek-
tiv upplevelse kan det tolkas som att Gennebäck mötte en monolitisk ad-
ministration, som med kommunchefen i spetsen, försökte styra henne just 
därför att hon var kvinna. ”Jag var inte karl och jag var inte stor och stark 
på de sätt som man var van vid sedan tidigare”, säger Gennebäck: ”Sedan 
hjälpte det inte att jag var stark som kvinna, det blev så oerhört tydligt”, 
säger hon i intervjun.  

Jag är fullständigt övertygad om att det gjorde man inte 
med Karl-Erik Wernersson, eller med Kjell Norberg eller 
någon annan. Den friheten tog man sig som högste manli-
ga tjänstemannen i kommunen bara för att jag var tjej. 54 

Det är viktigt att påpeka att det är informanternas uppfattningar om hur 
styrningsrollen har påverkats av den kraftiga mansdominansen bland 
kommunens höga chefer som ska belysas. Den gängse uppfattningen 
bland flertalet informanter är att kommunchefen på senare år haft en 
unikt stark ställning. Ovanstående beskrivning tyder på att Gennebäck 
hade svårt att förankra sina idéer i tjänstemannagruppen och hos kom-
munchefen. Detta kan, som kommunchefen påpekar i kapitel 10, till viss 
del förklaras med att hon saknade stöd hos övriga kommunalråd. Som 
Petter Wrenne pekat på i sin forskning bygger politikernas möjligheter att 
styra förvaltningen på att kommunstyrelsens ordförande har ett brett och 
starkt stöd bland övriga politiker. Därför att om den ledande politikern 
inte har omgivningens fulla förtroende får denna svårt att styra tjänste-
männen.55 Att döma av Wrennes forskning behövs det ett brett stöd hos 
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såväl beredande och verkställande tjänstemän som övriga kommunalråd 
för att styrningsrollen ska kunna användas för att styra förvaltningen. 
Detta gör att kommunstyrelsens ordförande kan fatta snabba beslut som 
inte är förankrade politiskt utan att riskera sin egen position. Detta stöd är 
enligt Wrenne själva förutsättningen för att det ska gå att skapa ett hand-
lingsutrymme gentemot administrationen.56  

Som framgår av kapitel 9 saknade Gennebäck ett brett stöd i kommu-
nalrådsinstitutionen och var dessutom den första kvinnan att inneha den 
högsta politiska positionen. Därmed laddades styrningsrollen med sådant 
som uppfattas som kvinnligt. Detta kan ha medfört att Gennebäck ham-
nade utanför de manliga nätverk som underbyggde den ledande styr-
ningsrollen. Dessutom kunde hon inte ”gå förbi” den hierarkiska struktu-
ren, för att på så sätt kringgå chefstjänstemän som uppfattades motarbeta 
henne, eftersom detta hade uppfattats som ett allvarligt brott mot de ge-
mensamma spelreglerna.     

Slutsatsen är att inbyggda förväntningar knutna till rollen som styrel-
seordförande i detta fall kom i konflikt med den mer kommunikativa 
styrningsroll som Gennebäck ville praktisera. Om det sedan berodde på 
att hon var kvinna, eller att hon saknade parlamentariskt stöd, eller inte 
var tillräckligt kompetent att styra förvaltningen, låter jag vara osagt. 
Källmaterialet tillåter inte några långtgående slutsatser och det beror på 
att hon endast innehade den ledande styrningsrollen under en kort peri-
od. Det beror också på den händelse som ledde fram till hennes avgång. 
Oavsett vad som egentligen hände under den korta tid som Norrköpings 
kommun hade en kvinnlig kommunstyrelseordförande tyder hennes egen 
berättelse på att genus spelade en avgörande roll beträffande möjligheter-
na att styra administrationen.  

I kapitel 9 och 10 visar jag att den politiska styrningen fick en betyd-
ligt kvinnligare framtoning efter valet 2002. Framförallt kommunalrådet 
Eva Andersson anses representera en mer mjuk och lyssnande styrnings-
roll. Flera politiker vittnar också om ett annat klimat i kommunstyrelsen 
och i relationerna mellan de ledande politikerna. Den politiska ledningen 
beskrivs som samarbets- och omsorgsorienterad snarare än auktoritär och 
konfliktinriktad. Det vill säga, både politiker och tjänstemän beskriver 
den politiska styrningsrollen på ett sätt som kan tolkas som att en viss typ 
av kvinnlighet erkänns vara en tillgång i det politiska beslutsfattandet. 
Andersson säger:  

Vi skiljer oss ju på tjänstemannasidan och den politiska 
ledningen. Här har vi en övervikt med kvinnor och där 
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har vi en övervikt på män, så där skiljer vi oss ju ganska 
mycket. Men det ger ändå en bredd i kommunens totala 
ledning när vi träffas tjänstemän och politiker, våra erfa-
renheter ger ändå en bredd i diskussionerna.57  

Exempelvis talar Eva Andersson om Rådhuset som en plats fylld av 
”värme” och ”goda” människor som vill göra ”goda saker” för Norrkö-
pings kommuninvånare. Att peka med hela handen är enligt henne var-
ken önskvärt eller eftersträvansvärt.  

Genus och makt i administrationen 
I följande avsnitt ska jag skissera konturerna av förvaltningens genusre-
gim. Enligt Leif Jonsson odlar ledande politiker och tjänstemän i Norr-
köping under 2000-talet en ledningsdoktrin som sammanfattas i ordet hel-
hetssyn. Detta betyder att alla tjänstemän och politiker ska ha helhetens 
bästa för ögonen. Samverkan är ett annat nyckelord som används för att 
skapa samarbete över verksamhetsgränserna. Således, skriver Jonsson, 
har målsättningen att alla chefer och politiker ska dra åt samma lett till att 
den administrativa makten har centraliserats till kommunledningskonto-
ret.58 Man kan därför fråga sig vilka konsekvenser denna maktkoncentra-
tion har fått ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Kommunchefens ställning i den hierarkiska strukturen 
Först beskriver jag informanternas syn på administrationens maktstruktur 
och därefter lyfter jag fram genusdimensionen. Det maktvakuum som 
uppstod efter Norbergs hastiga bortgång och Gennebäcks sorti, ledde en-
ligt många informanter till att kommunchefen fick en starkare ställning i 
relation till den politiska ledningen. En vanlig uppfattning bland både po-
litiker och tjänstemän är att ledarskapskrisen tvingade kommunchefen att 
”kliva fram” som ställföreträdande ledare.59 

Det är ju han som upprätthållit att kommunen har funge-
rat, det är faktiskt kommundirektören … annars hade det 
blivit ännu värre med kommunens ekonomi och styrning 
… så det är han som har varit kommunens ledare. Den 
rollen har han varit tvungen att ta på sig och han har ock-
så gjort det, för han kunde ju ha sjappat iväg.60  

Posten som kommunchef eller kommundirektör är inte ett ämbete som är 
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fastställt i kommunallagen. Kommundirektörens formella auktoritet och 
maktbefogenheter bestäms av politikerna. ”Jag har fått ett väldigt stort 
ansvar men jag har aldrig utmanat politiken på något sätt”, säger kom-
munchefen Björn Johannsson. ”Det är en förmån att få jobba väldigt nära 
politiken men ändå ha respekt för att vi har två olika roller”, säger han. 
Vidare menar han att när den ekonomiska krisen var som mest krisartad 
under 1990-talet, fanns det oppositionspolitiker som menade han gick i 
socialdemokratins ledband, men att dessa har fått ändra uppfattning. 
Själv ser han posten som kommunens ledande tjänsteman som en ”kug-
ge” mellan den politiska ledningen, kommunens förvaltning och det loka-
la näringslivet.  

Mitt ledarskap är väldigt mycket att hålla igång dialogen 
så att säga. … Jag praktiserar ett kommunikativt ledar-
skap … kommunicerar jag hela tiden … det är mycket 
prat runt det här bordet [pekar på ett bord på sitt rum] i 
olika grupperingar. Det innebär ju att politikerna också 
vill vara här eftersom de vill vara med i dialogen.61 

Kommunchefen menar att han inte träder fram förrän någon behöver 
stöd. Han låter saker och ting ske men följer det på avstånd, och träder in 
i handlingen när han ser att det är dags att göra det.  

I de flesta organisationer är det nödvändigt att bygga upp nätverk för 
kommunikation och handling och kommuner utgör inget undantag från 
detta. Gemensamt för nästan samtliga informanter är att de uppfattar att 
kommunchefens nätverk har fått ökad betydelse även för den politiska 
styrningen. Detta kan tolkas som att de politiska ledarna successivt blivit 
mer beroende av tjänstemännens kontaktnät, medan Jarméus och Wer-
nersson egna nätverk hade större betydelse. Som framgår av ovanstående 
citat verkar kommunchefen genom att träffa många aktörer utan att re-
presentanter för den politiska ledningen är närvarande. Att kommunche-
fens personliga horisontella och vertikala nätverk spelar en viktig roll för 
att idéer och förslag leder till reella förändringar är i sig ett tecken på en 
maktförändring. Denna maktförändring underbyggs av en mycket stark 
föreställning om att politikern ska ”ägna sig åt politik”. Till skillnad från 
tjänstemännen som anses stå över politiken och istället koncentrerar sig 
på att sköta utvecklingen av Norrköpings kommuns verksamheter.  

Vad som händer och sker och vad som behövs, det samlar 
vi ihop och så paketerar vi det, och så visar vi upp det för 
den politiska ledningen. Sedan är det KS-ordföranden som 
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väldigt mycket får ta ansvar för att föra ut det. … Mattias 
alltså, och jag vet så väl eller ser på honom att detta klarar 
han av att förankra, detta klarar han inte av.62  

Den arbetsordning som kommunchefen beskriver ovan har kritiserats för 
att den har lett till en för stark tjänstemannaorganisation. Många infor-
manter säger att kommunchefen har tillåtits bli för stark, och att det inte 
är bra att han syns för mycket utåt. Därför att det inte är enbart kommu-
nens förvaltningsorganisation som kommunchefen företräder i offentliga 
sammanhang utan även Norrköpings kommun som helhet. Det vill säga, 
den roll som tidigare var förbehållen kommunstyrelsens ordförande och 
den politiska ledningen. Det betyder att den offentliga bilden av kom-
munledningen under åren 2002–2006 fortfarande var förknippad med den 
typ av manligt ledarskap som ligger närmare den auktoritära manlighe-
ten, än den förhandlade manligheten.  

Bilden av kommunchefen som växer fram ur intervjusvaren är sam-
mansatt men kan grovt sett delas in i två kategorier. Den ena kategorin av 
omdömen kan sammanfattas i påståendet att ”han vill ha makt för mak-
tens egen skull”. Personer som anser detta betraktar kommunchefen som 
en ”maktmänniska” som omger sig med en lite grupp manliga ja-sägare. 
Detta kan illustreras av nedanstående citat.  

Alla är ju oerhört noga med att hålla sig väl med kom-
munchefen för han är ju maktens centrum … Tjänsteman-
naväldet är ju rätt så stort i Norrköping … och det är ett 
antal män då, det har varit lite olika personer men som 
han gärna knyter till sig. Utifrån att de jagar tillsammans 
och seglar tillsammans, så det är jakt, fiske och friluftsliv 
som binder ihop dem. I det nätverket bjuds män in men 
inte kvinnor, så är det ju. 

Kommunchefen är den ”nya” Kjell Norberg är ett annat påstående som 
ofta förekommer i denna kategori intervjusvar.63 Dessa informanter för-
medlar att kommunchefen drivs av ett behov av att ha makt, men på ett 
förtäckt sätt. En person med stort kontrollbehov som tar sig uttryck i en 
misstänksamhet som fostrar ”ja-sägare.” Detta kontrollbehov sägs i inter-
vjuerna bero på att intern kritik ofta tolkas som att man är illojal mot 
kommunledningen. Genom att sitta som ”spindeln i nätet” har kommun-
chefen alltid ett informationsövertag. Den informationen använder han 
sedan för att utöva makt, säger flera informanter (jämför Wernerssons sätt 
att styra, kapitel 7).  
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Den andra kategorin omdömen kan sammanfattas i påståendet ”det är 
inte kommunchefens fel att vi har en så svag politisk styrning”. Personer 
som hävdar denna uppfattning anser att kommunchefen har fått ta över 
den politiska styrningsrollen eftersom kommunstyrelsens ordförande och 
övriga kommunalråd inte har klarat av att styra kommunen. Ett exempel 
på detta synsätt ges i nedanstående citat: 

En stark politiker som pekar med hela handen och liksom 
håller oss tjänstemän hårt i hampan åstadkommer mer po-
litik än en politiker som lämnar utrymme åt oss … Under 
en period när våra kommunalråd inte var så väldigt star-
ka skapades möjligheter för oss på tjänstemannasidan att 
ta över. Nu krävs det att det kommer en stark politiker 
som liksom ruskar om oss och tar tag i det hela igen, och 
talar om vem det är som bestämmer.64  

Före 1990-talet var det inte givet att kommuner skulle ha en kommunchef. 
Oftast fanns det kanslichef men denne hade inte det övergripande sam-
ordningsansvaret eller spelade rollen som chefernas chef. ”Då spelade ju 
ofta kommunstyrelsens ordförande lite av den här sammanhållande rol-
len” säger en informant. Han säger också att en ”kommunchefs främsta 
uppgift är att hålla samman de övergripande delarna och axla lite av den 
gamla kommunstyrelseordförandes funktion, utan att för den skull vara 
politiker”.65 De informanter som menar att politikerna är svaga anser så-
ledes att det är ”naturligt” att kommunchefen har fått mycket makt. Det 
finns också politiker som har en kluven inställning till hur maktrelationen 
mellan politiken och förvaltningen utvecklats över tid. ”Ju mindre en poli-
tiker tar för sig desto mer utrymme ger man till tjänstemännen och då tar 
de naturligtvis för sig”, säger en politiker. 66 Denna politiker menar att: 

Kjell Norberg och kommundirektören hade ett väldigt bra 
och nära samarbete men det var Kjell Norberg som syntes 
utåt. Idag har också Mattias Ottosson och kommunchefen 
ett väldigt nära samarbete men kommunchefen syns mer 
utåt.67 

Många säger i intervjuerna att den politiska styrningen försvagades efter 
Norbergs bortgång. Detta menar man ledde till att tjänstemännen tog över 
den egentliga makten. ”Förut hade vi öppna samtal, och samarbetade 
med tjänstemännen och socialdemokraterna, men nu har sossarna delege-
rat allt till verkställande tjänstemän och sedan så stödjer man hela tiden 
tjänstemännens förslag”, säger en oppositionspolitiker.68 En annan oppo-
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sitionspolitiker skrev till och med en debattartikel i lokalpressen, i vilken 
hon hävdade att kommunchefen bestämde för mycket och att detta be-
rodde på att politikerna i kommunstyrelsen var för svaga för att kunna stå 
emot tjänstemannamakten.69 Andra informanter understryker att kom-
munstyrelsens ordförande är en yngre man medan kommunchefen är 
äldre och mer erfaren vilket gör att deras relation liknar en far-och-son-
relation. Dessutom finns det informanter som säger att Ottosson medvetet 
har valt att ha en tillbakadragen styrningsroll.  

Näringslivskontorets chef Björn Persson säger att ”här i Norrköping 
har politikerna ofta fått springa ifatt oss tjänstemän, för att göra politik av 
de många goda idéer som föds i tjänstemannaorganisationen”.70 Detta sätt 
att framställa politikens roll har fått flera politiker att ifrågasätta tjänste-
männens sätt att sköta kontakterna med politikerna. ”Att bland annat när-
ingslivschefen Björn Persson fladdrar runt i tidningarna titt som tätt har 
jag ifrågasatt mycket”, säger en informant.71  

Sammantaget kan informanternas beskrivningar tolkas som att poli-
tiska styrningen präglas av regelrätta förhandlingar mellan politiker och 
tjänstemän. Kommunstyrelsens ordförande sägs ta ansvar för det politis-
ka arbetet med att förankra de politiska besluten i den egna partigruppen 
och samarbetspartierna. Eftersom socialdemokraterna inte längre har 
egen majoritet i fullmäktige har uppgiften att skapa breda uppgörelser 
över partigränserna fått ökad betydelse.  

New Public Management i praktiken 
Ett tydligt mönster i intervjumaterialet är att införandet av beställare- och 
utförarekonceptet uppfattades som ett verkligt brott med den institutio-
nella ordningen. Många menar att denna förändring medförde att um-
gänget mellan den politiska och administrativa nivån omförhandlades. 
Det blev dock inte som det var tänkt.  

Det sker en förändring det är helt klart … jag upplevde att 
det som hände där någonstans 1991 med den nya organi-
sationen hade en otrolig potential … det började spira nå-
gon slags kreativitet på olika håll … som jag tyckte var 
positiv … sedan blev ju inte det där genomfört, av alla 
möjliga olika anledningar … utan då började man dra till-
baka makten igen.72 

New Public managementidéerna slog igenom även i Norrköpings kom-
mun samtidigt som både tjänstemän och politiker inte upplevde att styr-
ningen fungerade under 1990-talet. Kommunchefsfunktionen hade inled-



Kapitel 11 

 282

ningsvis ingen självklar auktoritet och det berodde sannolikt på att både 
politiker och tjänstemän hade svårt att finna sig till rätta i den nya bestäl-
lare- och utförareorganisationen. Före 1992 leddes kommunstyrelsens 
egen förvaltning, stadskansliet, av en kanslichef. Statsvetaren Tone Engen 
menar att de kommunala kanslicheferna haft en central ställning i kom-
munerna. I egenskap av kommunens ledande chefstjänsteman (den 
främsta av likar) medför enligt henne att dessa i rollen som föredragande 
har kunnat sätta sin prägel på vad som uppfattas som problem och vilka 
lösningar som föreslås för politikerna.73   

En gång i veckan har man genomgång med kommun-
styrelsens ordförande Karl-Erik Wernersson. Efter den 
genomgången skrivs utkast till yttranden och utlåtanden.74  

Den allmänna uppfattningen bland informanterna är att kanslichefen un-
der 1980-talet inte fungerade som ”chefernas chef.” De egentliga makt-
organen var som nämnts i kapitel 7 planeringsutskottet och på tjänste-
mannanivån ekonomi- och planeringskontoret (som leddes av John Evert 
Karlsson). Det betyder att under de år som Wernersson och Krantz ledde 
den kommunala organisationen hade kanslichefen ur makthänseende en 
lättviktig position medan andra tjänstemän, som till exempel den ovan 
nämnda Birger Petterson, hade betydligt starkare maktpositioner. Det be-
tyder att kommunstyrelsens ordförande förväntades ha det övergripande 
samordningsansvaret och i praktiken fungerade denna person även som 
kommunens högsta chef. Detta ansvar förändrades när beställare- och ut-
föraremodellen infördes och istället delegerades samordningsansvaret till 
tjänstemannanivån och till ”koncernchefen” John Evert Karlsson.  

Utifrån det skriftliga och muntliga källmaterialet som utgör denna 
avhandlings empiri bottnade styrningsproblemen i att omorganisationer-
na 1989 och 1992 ledde till att det uppstod ett ”styrningsproblem”. ”Det 
var svårt för oss tjänsteman att veta vem man skulle lyssna på”, säger en 
informant: ”Var det kommundelsnämnden, produktionen eller var det 
kommunledningen som bestämde.”75 Många använder ordet ”dubbel-
styrning” för att förklara varför styrningen under 1990-talet inte fungera-
de. ”För varje år som gick blev det mer och mer skendemokrati och någon 
slags vad ska jag säga kvasidecentralisering”, säger en tjänsteman som in-
gick i olika styrutredningar.76 Kommunchefen förmedlar en liknade erfar-
enhet och säger med anledning av detta: ”Under 1990-talet hade vi ett 
sammelsurium av olika styrningsmodeller och ingen av dem fungera-
de.”77 Kommunchefen beskriver detta på följande sätt:   
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Vi hade ett system som inte fungerade utan vi direktstyr-
de ju på ett helt annat sätt … de politiska besluten ute i 
kommundelsnämnden fungerade inte, det var bara en ku-
liss … vi gick så långt så att vi sa till vissa enhetschefer att 
du får sluta om du tar emot pengar från kommundels-
nämnden … så förljuget var det ju.  

Vad kommunchefen menar i citat är att kommundelsnämnderna skapade 
en maktobalans som kommunledningen bemötte genom att centralisera 
makten till några få personer. En annan informant beskriver detta som att 
kommundelsnämndernas ordföranden ”kallades in och fick klara direktiv 
om vad som skulle hända … så åkte man bara hem till sig och förverkli-
gade”.78  

I den mån informanternas vittnesmål överensstämmer med den sam-
tida verkligheten kan man dra slutsatsen att den patriarkala maktmodel-
len och auktoritär manlighet inte längre förmådde ena den kommunala 
organisationens olika delar. Trots en mycket stark och dominerande kom-
munstyrelseordförande, och trots införandet av en kommunchefsfunktion 
vittnar många informanter om ett klimat präglat av maktkonflikter och 
ryktesspridning. Detta skapade i sin tur ett utbrett revirtänkande mellan 
politiker på olika nivåer och mellan olika tjänstemannagrupper.  

Den administrativa hierarkin 
En möjlig tolkning är att problemet framför allt berodde på bristande för-
troende mellan kommunledningen och övriga politiker och tjänstemän. 
Kommunchefsfunktionen var till en början endast symbolisk och kom-
munchefens makt legitimerades endast av det mandat han fick genom sin 
relation med kommunstyrelsens ordförande.79 Som jag tar upp i kapitel 10 
återkom den socialdemokratiska patriarken under 1990-talet men för att 
Kjell Norberg skulle kunna styra kommunen på samma sätt som före-
gångarna behövde han samarbeta med en ”stark man” i tjänstemanna-
organisationen. Norberg ville enligt informanterna ena kommunen och 
uppdraget att genomföra detta lades på kommunchefen. Den tidigare ut-
bildningschefen uppfattades emellertid inte som en ”naturlig ledare” på 
samma sätt som Norberg, Wernersson och Jarméus hade gjort.  

Wrenne framhåller att kommunchefens auktoritet riskerar att under-
grävas inom den egna förvaltningen om vederbörande inte tillåts spela en 
framträdande roll i berednings- och beslutsprocesserna. Om kommun-
chefens har en stark position inom administrationen underlättats med 
andra ord den politiska styrningen av kommunens förvaltning. Det låg 
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således i Norbergs intresse under 1990-talet att ”göra kommunchefen 
stark”, eftersom detta maximerade politikens möjligheter att via styrning 
av en person styra, stora delar av förvaltningen.80  

Den ovan beskrivna utvecklingen mellan 1994 och 2000 tyder på att 
den politiska beslutsorganisationen ”krympte” till följd av styrningspro-
blemen. Till viss del var det Kjell Norberg som bidrog till att den politiska 
makten centraliserades till relationen mellan kommunstyrelsens ordför-
ande och kommunchefen. Till viss del bidrog strävandet efter att stärka 
kommunchefens ställning till att relationerna mellan tjänstemännen blev 
mera hierarkiska. Styrningsproblemet hängde således samman med den 
politiska styrningsrollens förändrade förutsättningar och att kommunche-
fen ansågs ha en för svag ställning i förvaltningen. Dessutom fanns det 
ingen tradition av att utkräva ansvar.81 Gick något fel skyllde politikerna 
på tjänstemännen medan tjänstemännen skyllde på politikerna eller på 
andra tjänstemän.82 ”Det gick väldigt lätt att skylla på varandra”, menar 
en informant.83 Den bristande tilliten mellan olika tjänstemän ledde till 
ryktesspridning. I takt med att revirtänkande och oklara ansvarsförhål-
landen bredde ut sig blev många passiva. Det ledde i sin tur till att det 
uppstod rykten om att det fanns personer som struntade i att ta tag i vissa 
frågor. Det betyder att styrningsproblemet påverkade den politiska styr-
ningen på två sätt. Dels var det svårt att omsätta politiska beslut i praktisk 
handling, dels fungerade inte den politiska utvärderingen tillfredställan-
de. Samtidig kallade personer verksamma ute i kommundelarna centrala 
politiker och tjänstemän för ”rådhusmaffian” eftersom man upplevde att 
relationerna till rådhuset präglades mer av dekret än av ömsesidig förtro-
ende.84  

Minskat politiskt inflytande 2002–2006 
Den starka tjänstemannastyrningen förklaras i intervjuerna med att det 
saknas en tydlig politisk frontfigur som kommunicerar kommunens bud-
skap till omvärlden. Kommunstyrelsens ordförande sägs vara allt för blyg 
och tillbakadragen vilket gör att han hellre låter kommunchefen få ta stort 
utrymme. Därmed kan man säga att den politiska ledningen mellan 2002 
och 2006 kritiseras för att vara svag och otydlig. Detta kan tolkas som att 
den administrativa ledningsgruppen under perioden 2002–2006 framstod 
som den starkare parten. Detta kan sägas vara ett uttryck för den typ av 
utompolitisk makt som i statsvetenskaplig litteratur kallas för förvalt-
ningsadministration. Det vill säga, en institutionell ordning som känns 
igen på att betydelsefulla beslut fattas efter förhandlingar mellan politiker 
och tjänsteman, samt eventuella särintressen i kommunen.85 Min slutsats 
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är att den manliga övervikten bland höga tjänstemän också innebär att det 
är den auktoritära manligheten som idealtyp som bäst beskriver de in-
formella maktrelationerna inom administrationen. Det betyder i sin tur att 
den genusregim som formade relationerna mellan kvinnliga och manliga 
tjänstemän under denna period, också kan ha påverkat den politiska 
maktutövningen. I nästa avsnitt skisserar jag konturerna av den genusre-
gim som ovan indirekt har berörts. 

Administrationens genusregim 1992–2006 

Det är svårt att få dem att berätta öppenhjärtigt tror jag, 
men du skulle alltså kunna fråga ett antal kvinnor och 
lyssna … för min uppfattning är att kvinnor som föll in i 
en väldigt traditionell kvinnoroll hade framgång i den här 
organisationen. De som inte utmanade makten så att säga, 
utan som mer betjänade den.86  

”Vi har varit ett antal kvinnor som känt oss stoppade av de manliga struk-
turerna”, säger en informant. Hon säger också att hon ”hör till dem som 
känt sig lite stoppad”. 87 

Jag har fått göra väldigt mycket som jag har velat … När 
jag har tröttnat på en grej så har jag hittat en ny grej som 
jag har tillåtits göra men inom ramarna för ett system där 
jag inte har tillåtits sticka upp … Jag hade, tycker jag, varit 
värd att dessutom få en position för det, lite grann så har 
jag känt.88 

Det finns således bland informanterna både manliga och kvinnliga tjäns-
temän som hävdar att kvinnor har haft svårt att nå de högsta positioner-
na, trots att de troligen var lika väl meriterade som manliga kollegor (se 
kapitel 6). Den genusregim som rådde i tjänstemannaorganisationen un-
der 1990-talet kan beskrivas med hjälp av tre nyckelord: maktkamp, sluten 
och manlig. Ett exempel på denna tolkning ges i citatet nedan, hämtat från 
intervjun med en manlig tjänsteman:  

Nu vet jag inte hur det är men under min tid [1988–2001] 
så var det ju män, medelålders män … som styr och stäl-
ler. Och kvinnorna betraktades väl till viss del väl som, ja 
rätt besvärliga. Det är få kvinnor som släpps fram till så 
att säga några större maktpositioner under den här perio-
den som jag var i kommunen. Även om ett flertal skulle 
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kunna ha förtjänat det.89 

Slutenheten sägs ha berott på den nära relationen mellan kommunstyrel-
sens ordförande och kommunchefen. Både politiker och tjänstemän me-
nar att det var svårt att få insyn i beslutsprocesserna till följd av detta. 
Många vittnar också om att de skedde en förändring av atmosfären som 
omgärdade kommunledningen. Kontentan av informanternas vittnesmål 
beträffande normförändringen under 1990-talet, är att Kjell Norberg hade 
svårt att acceptera personer som avvek ifrån det han ville eller tyckte. Folk 
blev rädda för att ha en avvikande åsikt, säger en informant. Han säger 
också att det ”började plötsligt bli betraktat som illojalt att hävda en avvi-
kande uppfattning”. 90  

Det blev rädsla och vårdbiträdena gick ut med påsar över 
huvudet och demonstrerade mot Kjell Norberg … han 
kvävde det fria ordet i princip … det här är en sida som 
jag inte tycker har kommit fram ordentligt i debatten.91  

Tjänstemannen som citeras pekar på det som många uppfattade som en 
”normförändring” i början av 1990-talet, vilken avspeglade sig i ett för-
ändrat umgängesklimat mellan olika kategorier politiker eller tjänstemän. 
Kommunledningen sände ut signaler om att alla medel var tillåtna för att 
pressa ned kostnaderna i den kommunala verksamheten säger flera in-
formanter. ”Alla som inte kunde hålla ekonomin var illojala men ingen 
tog ansvar för helheten”, säger en informant.92 Ett axplock ur intervjuma-
terialet bekräftar min tolkning att den patriarkala maktmodellen förstärk-
tes mellan 1991 och 2000. En informant upplevde detta väldigt tydligt, och 
säger att det ”märktes väldigt tydligt när Kjell Norberg och kommunche-
fen blev starka, för de körde ju över det mesta genom att dra till sig frå-
gorna eller plocka bort folk”.93 ”Den gamla maktstrukturen satt i bakhu-
vudet på de flesta av oss.” En möjlig tolkning är att både politiker och 
tjänstemän fann en trygghet i att kommunstyrelsens ordförande och kom-
munchefen fortlöpande kunde ge snabba och raka besked i detaljfrågor.94  

Den politiska och administrativa ordningen mellan 2002 och 2006 kan 
beskrivas på följande sätt: Kommunchefen ledde den kommunala organi-
sationen och fungerade i praktiken som både ekonomi- och näringslivs-
chef. Den dominerande diskursen som formade den politiska dagord-
ningen vilade på en föreställning om att kommunen befinner sig på en 
konkurrensutsatt marknad.95 Detta medförde att de ideologiska frågorna 
ersattes av tjänstemännens målrationella perspektiv. Detta ansågs också 
vara bra eftersom konsensus och helhetssyn antogs stärka kommunens 
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ställning på marknaden. I den interna retoriken skildras omvärlden som 
en tävling där det gäller att vara bäst.  

Jag nämner detta för att rikta in uppmärksamhet mot att den diskurs 
som etablerades under 1990-talet i stor utsträckning byggde på ett manligt 
kodat språkbruk, och framför allt på metaforer som var hämtade från mi-
litärens och sportens värld.96 Flera informanter lyfter spontant fram att de 
har reagerat på det ”manliga” språkbruk som manliga tjänstemän i ledan-
de ställning uppfattas vara bärare av. Det informella språkbruk som an-
vänds är ju inte så trevligt säger en informant. ”Det här manliga militär-
språket som att man ska rensa motståndsnästet och så vidare”, säger 
han.97  

Ska man titta på vad som kanske skiljer sig så är det att 
språkbruket till en viss del blir lite grabbigt, lite militäriskt 
så där va. Att sätta ner foten och peka med hela handen 
och så vidare är ju ett uttryck som man har hört många 
gånger.98 

Det finns bland intervjusvaren flera exempel på händelser och erfarenhe-
ter som tyder på att relationerna mellan personer i ledande ställning präg-
las av ”grabbighet”. Detta sägs i intervjumaterialet främst gälla den ad-
ministrativa kommunledningen. ”Jag tillhör dem som anser att kommun-
ledningen är oerhört grabbig, det sitter liksom i rådhusets väggar”, säger 
en informant.99 En annan informant som tar upp grabbigheten säger så 
här: 

Grabbigheten! Ja den var väl total det tycker jag. Med de 
här männen i ledningen, det kan inte ha varit lätt för en 
sån kvinna som Eva Lindahl … Grabbigheten fanns defi-
nitivt och det kan jag ju också se att den spred sig också 
lite även ner i nästa lager. Bland mig och mina kollegor så 
fanns det ju också en grabbighet.100  

För att problematisera vad som avses med ”grabbighet” väljer jag att först 
citera en kvinnlig politikers beskrivning av en händelse som kan tolkas 
som ett uttryck för denna grabbighet.  

Ta bygget av curlinghallen till exempel. Då lovade Fredrik 
Lundberg att gå in med två miljoner om kommunen gjor-
de detsamma och då lovade kommundirektören att göra 
det. Visst det fixar vi, sedan frågade man gruppledarna. 
Därefter kom det upp i kommunfullmäktige flera måna-
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der senare. Då var det redan klart för länge sedan. Så ska 
det inte gå till. Det händer flera sådana saker utan att vi 
vet om det. Det kan jag tänka mig är att det är gubbar som 
har kommit överens, så är det ju.101 

I den mån ovanstående citat speglar några av informanternas syn på den 
kommunalpolitiska vardagen kan detta ses som en vink om vad ordet 
grabbighet står för. Min tolkning är att man menar att det finns eller har 
funnits en tendens hos en del personer, att hellre utnyttja den informella 
maktstrukturen som bestod av relativt avgränsad och sluten krets av män, 
för att skaffa sig personlig makt. Det är alltså viljan att spela ett dolt makt-
spel för att skaffa sig personlig makt, snarare än att hitta den bästa lös-
ningen eller bästa beslutet, som jag uppfattar att informanterna avser med 
uttrycket ”grabbigt.” En grabbig kultur kan därmed definieras som det sätt 
som vissa män i ledande ställning hanterar de kommunala frågorna på 
utan demokratisk process.102 I flera intervjuer pekas framför allt kommun-
chefen ut som den som bär upp den grabbiga kulturen och relationerna 
inom kommunledningskontoret beskrivs i intervjuerna som ”mycket pat-
riarkaliska.”  

Han [kommunchefen] är en väldigt praktisk man, rätt 
mycket macho, som jagar och röjer skog men är också in-
tresserad av matlagning. … Han är tystlåten och lyssnar 
av, sedan kommer han med en ganska klipsk analys. Han 
känner efter vart åt det lutar och känner han inte när be-
sluten ska tas så väntar han. Han kan i kraft av sin posi-
tion och sin person avvakta med att fatta beslut tills tid-
punkten är mogen.103 

I en konsultrapport som låg till grund för en översyn av kommunstyrel-
sens kontor bekräftades att det fanns ”tendenser till en grabbig kultur i 
Rådhuset”.104 Den informella maktstruktur som underbygger kommun-
chefens starka ställning kan således sägas vara grundad på den auktoritä-
ra manligheten som idealtyp.  

Flertalet tjänstemän vill dock ha en ”stark” kommunchef som kan stå 
emot politiker som vill lägga sig i förvaltningens arbete. Många säger att 
den ”här väldigt grabbiga attityden” samtidigt utgör ett verkligt jäm-
ställdhetsproblem, eftersom den framför allt drabbar kvinnor. En manlig 
tjänsteman menar att detta beror på att:  

… vi historiskt bär med oss en sorts patriarkaliskt förhåll-
ningssätt och lite av det finns nog kvar tror jag. Där även 
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kommunchefen är lite bärare av det patriarkala … och det 
kanske förstärktes av att det nästan förväntats att han ef-
ter Kjells bortgång skulle fylla ut det utrymme där man 
normalt sett har politiker … att det kan ha förstärkt upp-
levelsen av grabbighet.105 

Denna informant pekar på den genushistoria som präglat den informella 
maktstrukturen. Men citatet ovan kan även tolkas som att manliga tjäns-
temän har blivit medvetna om att den patriarkala framtoningen kan upp-
fattas som ett jämställdhetsproblem.   

En möjlig tolkning är att den manliga homosocialiteten fungerat som 
en barriär vilken hindrat kvinnliga tjänstemän från att avancera i den ad-
ministrativa organisationens hierarki. Exempelvis pekar man i intervju-
svaren på att det under lång tid överhuvudtaget inte fanns några kvinnli-
ga chefer i kommunchefens ledningsgrupp (se kapitel 6). Några informan-
ter säger dessutom att kvinnliga tjänstemän över tid tenderar att hamna 
allt längre bort från maktens centrum. En informant beskriver denna upp-
levelse på följande sätt:  

Förut satt jag i kommundirektörens stab, nu sitter jag lik-
som som en tjänsteman på ett kontor inom kommunsty-
relsens kontor. Jag har ju hela tiden hamnat längre och 
längre bort från makten och jag är inte säker på att mina 
egenskaper uppskattas av dom manliga strukturerna. Så 
tolkar jag det i alla fall … det som händer. 106  

De få kvinnliga tjänstemän som ”bjudits in” i de manliga nätverken me-
nar att de med tiden ändå hamnat allt längre från den verkliga makten. 
”Det har varit frustrerande att hela tiden befinna i en underordnad posi-
tion”, säger en av dessa personer. ”Först gör du hundjobbet men sedan är 
det andra personer som får allt ifrån löneförhöjningar till titlar och olika 
typer av arenor att verka på och det är ju mest män”, säger hon.107 ”Du 
når glastaket men ska du igenom det så får du jädrar krascha det och då 
skär du dig”, säger en annan kvinna.108  

Att kvinnliga tjänstemän har fått stå tillbaka till förmån för män be-
kräftas av några manliga informanter.109 En tidigare hög tjänsteman säger 
i intervjun att det troligen har funnits ett antal kvinnor som blivit besvik-
na över att de inte nått längre i sina karriärer.110  

Ett annat exempel på manlig homosocialitet är männens idrottsintres-
se. Om hälften av politikerna och en stor del av de ledande tjänstemännen 
går på fotboll eller sitter med i idrottsföreningarnas styrelser, skapas det 
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en gemenskap mellan männen. ”Det blir ju lättare för dem att lägga upp 
strategier och hjälpa varandra, och att övertyga andra – även oss kvinnor 
– att den här killen är bättre än dig”, säger en informant. ”Den här manli-
ga strukturen finns och de kvinnor som har kommit upp sig, de har tagit 
till sig den manliga strukturen”, säger hon. Hon säger också att detta be-
teende inte öppnar upp några dörrar till en förändring i kommunen.111 

Kommunchefen menar att han inte medvetet har diskriminerat kvin-
nor. ”För mig har män och kvinnor samma värde”, säger han i intervjun. 
Han menar att man från kommunledningens sida har försökt att driva på 
”för att vi på förvaltningschefsnivå ska ha lika mycket män och kvinnor”. 
Problemet enligt honom är att han själv har befunnit sig i en social miljö 
som i huvudsak har bestått av män: ”Alltså de chefspersoner som jag de-
lar vardagen med är män, hade det varit kvinnor så hade jag haft ett 
kvinnligt nätverk”, säger kommunchefen.112 

Han fortsätter:  

Nu råkar näringslivschefen, personalchefen och den ad-
ministrativa chefen vara män, och dem delar jag min var-
dag med. Men jag kan förstå att bilden utåt är att jag gjort 
ett aktivt val.  

Det har inte gått att finna något empiriskt stöd för att kommunchefens 
nätverk hålls samman av jakt, fiske och friluftsliv. Det finns också tjänste-
män av båda könen som kraftigt förnekar att den manliga ledningsgrup-
pen hålls samman av typiska manliga fritidsintressen. Däremot var kom-
munchefen under en period ordförande i IFK Norrköping och flera man-
liga politiker och tjänstemän går regelbundet och tittar på fotboll. Det för-
väntas till och med att personer i ledande ställning intresserar sig för hur 
det går för stadens fotbollslag. Trots att många av de manliga informan-
terna säger att de är medvetna om obalansen mellan kvinnliga och manli-
ga toppchefer finns det flera personer som menar att de män som öppet 
talar om behovet av förändring, samtidigt har en benägenhet att utnyttja 
den informella maktstrukturen för att skaffa sig personlig makt. Detta be-
teende och den närmast totala mansdominansen bland de högsta cheferna 
gör att det finns en grogrund för berättelser om ett homosocialt patriarkat 
som exkluderar kvinnor från makt och inflytande.  

Primärverksamhetens jämställdhetsgrupp 
Den manliga kluvenheten inför jämställdhetsfrågorna kan exemplifieras 
av kommunens jämställdhetsarbete under 1990-talet. Efter att personalut-
skottet lade ner jämställdhetskommittén 1985 dröjde det till 1994 innan 
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kommunen åter tillsatte en jämställdhetsgrupp.113 År 1994 trädde också en 
ny jämställdhetslag i kraft som ställde hårdare krav på arbetsgivarna att 
upprätta jämställdhetsplaner. Norrköpings kommun mötte dessa krav 
genom att tillsätta en partsammansatt jämställdhetsgrupp med direkt 
koppling till den kommunala utförarverksamheten (daghem, fritidsgår-
dar, äldreboenden, skolor etc.). År 1995 kunde också kommunen presen-
tera sin första jämställdhetsplan.114  

Eftersom jämställdhetsgruppen var inriktad på institutioner längre 
ner i den hierarkiska strukturen faller en ingående analys av jämställd-
hetsarbetet utanför denna avhandlings ramar. Jag har dock granskat 
samtliga jämställdhetsplaner som producerats efter 1995 och kan konsta-
tera att dessa inte berört den kvalitativa maktdimensionen. Även i de fall 
då bristande kvalitativ jämställdhet lyftes fram har man inte problemati-
serat den manliga dominansen på ledande positioner. I den statliga jäm-
ställdhetsdiskursen används ordet könsmaktsordning men detta före-
kommer inte i kommunens jämställdhetsdokument. Flera kvinnliga in-
formanter säger att den typen av begrepp endast förkommer när kvin-
norna pratar med varandra. ”För att få utrymme att göra vad man vill så 
håller man sig ifrån den typen av debatt och retorik”, menar en informant. 
Hon tillägger att ”vi kvinnor duckar och försöker så att säga att verka och 
hamna i miljöer där vi trivs ändå”.115 

Flera kvinnliga tjänstemän vittnar om att de heller inte har velat driva 
jämställdhetsfrågor på kommunledningsnivå, trots att de har varit intres-
serade av få till stånd en förändring, och det beror på att de inte velat 
framstå som besvärliga. En kvinna menar att:  

… det är inte roligt att vara besvärlig och om man dessut-
om tydligt söker sig till sånt då blir man väldigt besvärlig. 
Och har ännu svårare att komma till tals i organisationen 
faktiskt.116 

Trots att flera kvinnliga tjänstemän har deltagit i utredningar som syssel-
satt sig med styrnings- och ledningsfrågor har dessa kvinnor ”valt” att 
inte beröra frågan om den manliga dominansen. ”Jag tolkade inte mitt 
uppdrag i styrprocessgruppen på det sättet”, säger en informant.117 Den 
allmänna uppfattningen är att kvinnor som nått lite högre upp i hierarkin 
inte vill bli förknippade med ”rödstrumporna”, eftersom männen i kom-
munledningen ofta använder just det uttrycket när jämställdhetsfrågorna 
förs på tal. Då har man valt att inte ta upp jämställdhetsproblemen. Andra 
säger att de inte har tänkt på männen som ett problem. ”Jag tycker vi gör 
det svårare än vad det är”, säger en av dem. Hon menar att det är fel att 
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utgå från att det råder ett motsatsförhållanden mellan kvinnor och män 
”istället för att driva en positiv utveckling kring jämställdhet.”118 Hon sä-
ger också att: 

Jag tror att jag som person har en attityd som visar att jag 
inte gör ett problem av det här med manligt och kvinnligt 
… så att säga. Utan jag utgår från att det handlar om att 
tolka och förstå och se vilket sammanhang man är inne i.119 

Hon ser därför inte någon poäng i att vara med i jämställdhetskommittéer 
eller liknande grupperingar eftersom dessa tenderar att skapa negativa at-
tityder till män. En annan informant säger att hon ofta har reagerat på den 
manliga dominansen, och att hon i kraft av sin formella position i kom-
munledningen också haft möjligheter att även föra in jämställdhetsper-
spektivet, men kan inte förklara varför hon inte har gjort det.120  

En person som haft en ledande roll i jämställdhetsgruppen upplever 
att kommunledningen inte på allvar intresserade sig för problemet med 
den manliga dominansen i toppen av organisationen förrän i början av 
det nya millenniet. Fram till dess ansåg männen i kommunledningen att 
det var tillräckligt att jämställdhetsplanen riktades mot primärverksam-
heten eftersom den utgjorde 80 procent av den totala verksamheten. Att 
de ledande chefstjänstemännen idag har en annan attityd till jämställd-
hetsfrågorna märks enligt henne framför allt i deras inställning till kvinn-
liga chefer. Sedan ett antal år har det funnits ett uttalat mål i jämställd-
hetsplanen att andelen kvinnliga chefer ska öka. Vidare anser hon att den 
politiska ledningens intresse för jämställdhetsfrågorna åter har vaknat 
under 2000-talet och att detta intresse dessutom stegrades efter kommu-
nalvalet 2002.121  

Status och makt i beslutsprocesser 
I början av år 2000 skedde ett trendbrott i den diskursiva praktiken efter-
som kommunchefen tog initiativ till en text som delvis bröt mot hegemo-
nins oskrivna regel.122 I en skrivelse till kommunstyrelsen hävdade kom-
munchef att den politiska styrningen inte fungerade. Detta blev upptak-
ten till att både kommundelsnämnderna och beställare- och utförareorga-
nisationen avskaffades tre år senare. 123 För första gången innehöll en text 
som handlade om relationen mellan politiker och tjänstemän en tydlig de-
finition av begreppet styrning. I denna text definierades styrning som den 
process som leder till att kommunala enheter samverkar och leds på ett 
sätt som leder till att ”önskvärda effekter som finns uttryckta i politiskt 
beslutade mål” förverkligas. Denna skrivelse kan med andra ord tolkas 
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som att de politiska besluten inte på ett tillfredställande sätt omsatte ord i 
till handling.124  

Kommunchefen pekade bland annat på den talrika floran av mål- och 
styrdokument, otydliga roller och spelregler, försenade beställningar på 
grund av byråkratiskt krångel, otydliga målstyrningsprocesser samt brist-
ande uppföljning av måluppfyllelsen. Detta ansåg han hade lett till att det 
saknades ett helhetsperspektiv på den kommunala verksamheten.125   

Som ett resultat av skrivelsen utsåg Kjell Norberg, precis innan han 
gick bort, kommunalrådet Rita Eklund till ordförande för den så kallade 
styrprocessgruppen. Detta var första gången som en kvinnlig politiker 
tilldelades en nyckelposition i en större utredning som handlade om den 
politiska styrningsrollen. Från början var styrprocessgruppens arbete in-
riktat mot att modifiera den befintliga styrmodellen men efter hand växte 
det fram olika förslag till alternativa organisationslösningar. Detta slutade 
med att fullmäktige beslutade sig för att införa en styrmodell som kalla-
des för ”uppdragsstyrning”. Enlig denna modell skulle relationerna mel-
lan den politiska styrningen och kommunens tjänstemän bygga på: 

– Dialog 
– Långsiktighet 
– Tydlighet 
– Systematiskt kvalitetsarbete. 

I texterna som producerades inom ramen för denna utredning användes 
ofta formuleringar som: ”dela samma bild”, ”förståelse för andra verk-
samheter” eller ”drar åt samma håll”. I texterna betonades att politikerrol-
len skulle hållas isär från tjänstemannarollen. ”Cykelställsfrågor” är ett 
skällsord som används av tjänstemän i flera kommuner för att beskriva 
vad politiker inte ska göra, skriver Ann-Sofi Lennqvist Lindén.126 Den ty-
pen av retorik förkom även i den diskursiva praktiken i Norrköping. 
Styrprocessgruppen betonade att politikerna skulle syssla med ”politik” 
och inte med detaljfrågor.  

Frågan om kommundelsnämnderna skulle vara kvar eller avvecklas 
splittrade samtliga partier. Vissa politiker ansåg att en avveckling skulle 
minska ytterområdenas inflytande, medan andra hävdade de spelat ut sin 
roll och därför borde avskaffas. I det läget lanserade styrprocessgruppen 
två olika förslag. I det ena föreslogs en ny organisation utan kommun-
delsnämnder i det andra fick kommundelsnämnderna vara kvar. Leda-
möterna kunde dock inte enas om vilket förslag gruppen skulle ställa sig 
bakom. För att lösa detta dilemma voterade man om saken, vilket resulte-
rade i att det blev Eklunds utslagsröst som avgjorde frågan. Hon valde i 
det läget att rösta för att behålla kommundelsnämnderna.  
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Därmed hamnade Eklund på kollisionskurs med kommunledningen 
eftersom både kommunstyrelsens ordförande Mattis Ottosson och kom-
munchefen hade bestämt sig för att avveckla kommundelsnämnderna. 
Inom det socialdemokratiska partiet fanns det ett starkt stöd att behålla 
dem men Ottosson och Eva Andersson lyckades efter en hård intern 
kamp få en majoritet av arbetarkommunens ledamöter att rösta för en av-
veckling. Det beslutet innebar att ett av partiets kommunalråd blev 
”överkörd” av sitt eget parti. Beroende på frågans karaktär och betydelse 
för kommunen kan en ogynnsam votering äventyra ett kommunalråds 
auktoritet inom både partiet och i kommunalrådsinstitutionen. Att, som i 
detta fall, ignorera den hierarkiska strukturen och ”köra över” en högt 
uppsatt politiker är ett effektivt sätt att undergräva dennes ställning på 
det politiska fältet.127  

Sammantaget kan man säga att alla stora organisationsförändringar 
som kommunen genomförde 1970–2006 framstår som manliga projekt. Med 
”manliga” menar jag att den diskursiva praktiken har kontrollerats av 
manliga politiker och tjänstemän (se kapitel 9). ”Jag kan inte se att det var 
några kvinnor som intog en framträdande roll i de här processerna”, sä-
ger en tjänsteman.128 Det betyder inte att det har saknas kvinnliga aktörer 
i dessa processer, men det var män som formulerade det skriftliga textma-
terialet, och det var män som fattade de avgörande besluten. Min analys 
av de kommunala organisationsförändringarna visar att före 1980-talet 
deltog i princip inga kvinnor i textproduktionen, medan några ingick i 
den krets av tjänstemän som utredde frågan om kommundelsnämnder. 
Ännu färre medverkade i den grupp av tjänstemän och politiker som 
drog upp riktlinjerna för beställare- och utförarekonceptet. Ingen kvinnlig 
politiker hade tidigare haft en så tung formell position i en organisations-
utredning som Rita Eklund hade i styrprocessgruppen. Analysen visar 
dock att hennes verkliga inflytande inte motsvarade denna. Att hon valde 
att stödja ”fel” alternativ och därmed blev överkörd av sina egna parti-
kamrater, kan tolkas som att Eklund inte ingick i den informella makt-
strukturen. I annat fall hade hon sannolikt känt till vilket beslut som 
kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen var på väg att fatta i 
denna fråga. I egenskap av kommunalråd borde hon så att säga ha varit 
informerad vilken linje som kommunens ledande politiker förespråkade. 
Hon hade i kraft av sin position en verklig möjlighet att avgöra frågan om 
hur kommunens organisation skulle se ut.  

Sammantaget kan konstateras att kommunchefen och kommunstyrel-
sens presidium, redan innan omröstningen hölls i styrprocessgruppen, 
hade bestämt sig för att avveckla kommundelsnämnderna.129 Därför hade 
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heller inte omröstningen någon praktisk betydelse. Att Eklund i det läget 
valde att gå emot kommunalrådskollegorna och istället förespråka fel alter-
nativ, ställde till stora problem eftersom kommunstyrelsens presidium 
fick svårt att förankra beslutet i efterhand. Det vill säga, detta fick kom-
munstyrelsen som helhet att framstå som svag.  

Sammanfattande analys  
I detta kapitel undersöks den politiska styrningsrollens förändring i rela-
tionen till de ledande tjänstemännen. En utgångspunkt i kapitlet är att 
problemet med kvinnliga politikers brist på informell makt även bör rela-
teras till den kommunala förvaltningen. Frågan om kvinnors verkliga po-
litiska makt har ökat över tiden bör med andra ord även undersökas i re-
lation till den politiska styrningsrollens möjligheter att styra förvaltning-
en. Den fråga som här ska besvaras är om kvinnliga politiker, som nådde 
ledande positioner under 2000-talet, inlemmades i en krympande politisk 
beslutsorganisation? 

Analysen av Manne Jarméus och Karl-Erik Wernerssons relationer till 
administrationen liknar i stor utsträckning den klassiska bilden av kom-
munens starka man, vilken styr den kommunala förvaltningen på ett di-
rekt sätt.130 Det innebär att den politiska styrningsrollen i Norrköping 
mellan 1970 och 1988 formades av manliga politiker som fungerade som 
chefernas chef.131  

Denna styrmodell fungerade relativt smidigt under 1970-talet. Men 
som framgår i detta kapitel skapade kombinationen kommundelsnämn-
der och beställare och utförarekonceptet under 1990-talet stora problem. 
Det blev otydligt vem som egentligen bestämde i kommunen och detta 
påverkade både den politiska och administrativa ledningens sätt att in-
teragera. Många talar exempelvis om ett annat och hårdare umgänges-
klimat under 1990-talet, och att kommunstyrelsen ordförande Kjell Nor-
berg och kommunchefen utgjorde kärnan i ett maktcentrum som för varje 
år blev allt mindre.  

Ett begrepp som kan användas för att problematisera mäns relationer 
till makt är begreppet manlig homosocialitet.132 Till att börja med kan kon-
stateras att flera informanter menar att det finns en tendens bland manli-
ga chefer att söka sig till andra män. Analysen visar också att det har fun-
nits en osynlig regel som inneburit att kvinnliga tjänstemän inte velat 
framstå som ”kvinnosakskvinnor” vilket kan tolkas som att även kvinnor 
har orienterat sig mot manliga tjänstemän. Därmed kan man med Gerd 
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Lindgrens ord tala om att ett manligt normsystem har format administra-
tionens informella maktstruktur, vilket bland annat fått till konsekvens att 
manliga chefer har framträtt som en relativt enhetligt grupp inför kvin-
norna. Flera kvinnliga tjänstemän säger till exempel att kommunledning-
en hålls samman av männens fritidsintressen, vilket dock visar sig svårt 
att belägga. Däremot finns det mycket som talar för att relationerna mel-
lan kvinnor och män har formats mot bakgrund av den så kallade grabb-
kulturen. Denna kultur avspeglar sig även i språkbruket som många me-
nar innehåller metaforer som hämtas från militären och idrotten.  

Den manliga homosocialiteten har sannolikt bidragit till att befästa en 
maktordning som underordnar kvinnor. Det finns även inslag i informan-
ternas beskrivningar av den informella maktstrukturen som tyder på att 
kvinnliga tjänstemän mött nedvärderande attityder på grund av att de är 
kvinnor.133 Det är värt att notera att inte någon kvinnlig tjänsteman vittnar 
om något som kan sägas vara ett uttryck för en kvinnlig homosocialitet. 
De flesta informanter säger istället att kvinnliga nätverk riskerar att 
hämma kvinnors karriärmöjligheter, därför har man heller inte engagerat 
sig i jämställdhetsarbetet. Trots detta upplever både kvinnliga och manli-
ga tjänstemän att kvinnorna har haft svårt att nå de högsta positionerna, 
trots att de sannolikt formellt sett haft tillräckliga meriter. Detta kan tolkas 
som genusregimen har vilat på en homosocial manlig maktstruktur som 
upprätthölls genom att manliga tjänstemän i första hand velat ha andra 
män som chefer.  

Anita Göransson skriver att kärnan i den dominerande föreställning-
en om manlighet utgör en slags idealbild som framstår som normen för 
hur en man ska uppträda i olika sammanhang. I detta fall är det uppen-
bart att många informanter upplever att de högsta chefspositionerna ide-
altypiskt präglas av en manlighet som beskrivs som patriarkalisk, grab-
big, macho, auktoritär, dominant, handlingsorienterad, och i viss ut-
sträckning aggressiv. Det motsvarande idealet för kvinnliga tjänstemän 
sägs vara att identifiera sig med den traditionella schablonbilden av 
”kvinnlighet.” Framför allt förväntas kvinnliga tjänstemän inte utmana 
den manliga makten. Detta kan förstås mot bakgrund av att det manig-
hetsideal som når hegemonisk status också tillskrivs social auktoritet vil-
ket gör den svår att öppet utmana, något som också flera kvinnliga tjäns-
temän vittnat om i detta kapitel. Till skillnad från den politiska nivån, un-
derbyggdes den administrativa styrningen av den patriarkala maktmo-
dellen och den auktoritära manligheten som idealtyp. Informanternas be-
skrivningar av relationerna mellan den politiska styrningsrollen och höga 
chefer i administrationen efter kommunalvalet 2002, kan således tolkas 
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som ett möte mellan två olika genusregimer.  
Förvaltningen har även en genuspräglad historia. Den idealtypiska 

manlighet som format maktstrukturen kan därmed förstås som en all-
mänt accepterad strategi för att bevara den professionella ämbetsmanna-
rollens integritet och självständighet.134 Det för tillfället dominerande 
manlighetsidealet kan i detta fall även förstås som en identitet kopplad till 
den professionella tjänstemannarollen. Vad som hände under 1990-talet 
var att en del manliga chefer, som till exempel kommunchefen, blev bära-
re av ett chefsideal som var inspirerat av det privata näringslivets verk-
ställande direktörer. Det innebär att den auktoritära manligheten förstärk-
tes under 1990-talet. Detta skedde parallellt med att den hierarkiska struk-
turen förstärktes till följd av att man inrättande en kommunchefsposition. 
Slutsatsens är att den kommunala förvaltningen blev mer auktoritär och 
hierarkisk under 1990-talet. Detta ska då jämföras med den politiska styr-
ningsnivån, som under 2000-talet blev mer egalitär och mindre hierarkisk.  

Det finns också flera exempel i kapitlet som kan tolkas som att kvinn-
liga politiker nådde de högsta politiska posterna vid en tidpunkt då den 
politiska styrningsrollen hade tappat i makt. Jag syftar här på mandatpe-
rioden 2002–2006. En viktig slutsats i kapitlet är att kommunchefen hade 
en mycket stark ställning i Norrköping och enligt många informanter, 
fungerade han under åren 2000 till och med 2006 som kommunens egent-
liga ledare. Detta förklaras i intervjuerna bero på att politikerna i kom-
munstyrelsens presidium har varit för ”svaga”. Om kommunstyrelsen 
ordförande uppfattas ha svårt att styra tjänstemännen, skapar detta en 
osäkerhet i den politiska organisationen. Denna osäkerhet kommer sig av 
att övriga politiker inte riktigt litar på att den ledande politikern förmår 
driva igenom de politiska besluten. 

Även förvaltningen upplever att det är ett problem om styrelsens ord-
förande är ”svag” eller ”osynlig” eftersom detta skapar osäkerhet om vil-
ka områden som ska prioriteras.  

Kommunchefens starka ställning medförde att ansvaret för att skapa 
en gemensam bild av kommunen och vad kommunen ”står för” (varu-
märket) kom att ligga hos de högsta cheferna. Nyckelord som helhetssyn 
och samverkan etc. formades således inom ramen för en patriarkal makt-
modell som förhandlade med en politisk ledning om politikens innehåll. En 
möjlig slutsats är att den patriarkala maktmodellen, och en genusregim 
som utestängde kvinnliga tjänstemän från de tyngsta administrativa posi-
tionerna, innebar att status quo bevarades. 

I stället för att en stark man i rollen som kommunstyrelsens ordföran-
de som bestämde allt, framstår kommunchefen som en arvtagare till de 
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starka män som tidigare styrde kommunen. Trots att den politiska led-
ningen under perioden 2002–2006 innehöll många kvinnliga politiker kan 
kommunchefens starka ställning tolkas som att ledningens manliga fram-
toning snarare förstärktes under denna period. Det berodde framför allt 
på att när kommunchefen i allt större utsträckning mellan 2000 och 2006 
syntes i massmedia eller i offentliga sammanhang, framträdde han som 
kommunens främsta representant. Detta, menar jag, skulle kunna tolkas 
som ett uttryck för en krympande institution. Det är också denna fråga 
som framför allt kommer att diskuteras i avhandlingens slutkapitel.  
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Kapitel 12 

Slutkapitel 

 
Det övergripande syftet med denna avhandling har varit att synliggöra 
formella och informella maktstrukturer i Norrköpings kommuns politiska 
ledning mellan åren 1970 och 2006 ur ett genusperspektiv. Inledningsvis i 
kapitel 1 presenterades den övergripande frågeställningen: Har kvinnors 
inlemmande i kommunalpolitiken endast lett till en jämn könsrepresenta-
tion i den politiska toppen, men inte medfört verklig politiskt makt? Det 
konkreta jämställdhetsproblem som ligger till grund för avhandlingens 
syfte och frågeställningar kan beskrivas på följande sätt. I slutet av 1990-
talet framstod den politiska ledningen i Norrköpings kommun, om man 
ser till andelen kvinnor och män, formellt sett som jämställd. Trots detta 
hävdade flera kvinnliga politiker att det var manliga politiker som be-
stämde i kommunen. Att de kvinnliga politikerna uppfattade att manliga 
politiker hade mer att säga till om, innebar att de upplevde att kvinnors 
röster inte togs på allvar när tunga förtroendeuppdrag tillsattes eller när 
viktiga beslut skulle fattas. Avhandlingens inledande problembeskrivning 
pekar således på att den informella makten i Norrköping var organiserad 
på ett sätt som gjorde att kvinnliga politiker upplevde sig sakna verklig 
makt. Ambitionen är att utifrån ett samtidshistoriskt perspektiv, undersö-
ka den underliggande maktstruktur som den politiska makten i Norrkö-
ping kan sägas ha vilat på vid olika tidpunkter mellan 1970 och 2006. I 
detta avslutande kapitel ska det empiriska resultatet summeras och disku-
teras. Inledningsvis följer en kort sammanfattning av studiens utgångs-
punkter, disposition och teoretiska ram. Därefter följer de viktigaste slut-
satserna. 



Kapitel 12 

 304

Avhandlingens utgångspunkter och disposition 
Frågor som rör jämställdhet har både en kvantitativ och en kvalitativ sida. 
Kvantitativ jämställdhet berör den antalsmässiga könsfördelningen med 
avseende på formella positioner i de politiska församlingarna. Kvalitativ 
jämställdhet handlar däremot om att kvinnor och män ska ha lika stor 
tillgång till makt, det vill säga lika stora möjligheter att påverka de poli-
tiska besluten. Den känsla av maktlöshet som kommer sig av att kvinnliga 
politiker utestängs eller nedvärderas på grund av sitt kön, har således 
med bristande kvalitativ jämställdhet att göra. Det grundläggande problemet 
med kvinnliga politikers brist på informell makt är med andra ord för-
bundet med osynliga strukturer som fungerar diskriminerande. Till exem-
pel genom att åsikter eller idéer, som kvinnliga politiker för fram i den 
politiska processen, inte värderas på samma sätt som manliga politikers 
förslag och idéer. Det kan också handla om att manliga politiker systema-
tiskt underordnar kvinnliga politiker, genom att kvinnorna oftare tilldelas 
förtroendeuppdrag som anses ha låg status eller saknar institutionella 
maktresurser.   

Utgångspunkten i avhandlingen är att könens olika tillgång till infor-
mell makt dels har att göra med makt som baseras på genus, dels har att 
göra med makt kopplat till relationerna mellan ledande politiker och le-
dande tjänstemän i kommunens administrativa ledning.  

I avhandlingens inledning ställs frågan om det är så att kvinnors in-
lemmande i kommunalpolitiken endast har lett till en jämn könsrepresen-
tation i den politiska toppen, men inte medfört verklig politiskt makt? 
Den övergripande frågan har brutits ner i tre huvudfrågeställningar som 
har väglett den empiriska analysen:  

För det första, på vilket sätt förändras kvinnliga och manliga politi-
kers formella deltagande i kommunens nämnder, kommunstyrelsen och 
andra organ under perioden 1970–2006?  

För det andra, hur beskriver politiker och tjänstemän den underlig-
gande maktstruktur, som kan antas underbygga verklig politisk makt, 
och hur har denna maktstruktur förhållit sig till makt som baseras på ge-
nus?  

För det tredje, med fokus på att andelen kvinnor på ledande politiska 
positioner ökade under 2000-talet, ställer jag frågan: i vilken utsträckning 
påverkas kvinnliga politikers maktutrymme av den manliga dominansen 
i kommunens administrativa ledning, under perioden 2002–2006?  

I korta drag är framställningen disponerad på följande sätt. I kapitlen 
1–5 skisseras de teoretiska och metodiska utgångspunkterna. Där redogör 
jag också för tidigare forskning. I kapitel 6–11 presenteras och analyseras 
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det empiriska materialet. I kapitel 6 undersöks den kvantitativa jämställd-
hetsutvecklingen i den kommunala nämndorganisationen, kommunstyr-
elsen och den administrativa ledningen. I kapitel 7, 8 och 9 undersöks den 
informella maktstrukturen mellan 1970 och 2006. I kapitel 10 fokuseras 
den socialdemokratiska partiorganisationen och kvinnors sidoorganise-
ring, och i kapitel 11 synliggörs maktförändringar rörande relationerna 
mellan politiker och tjänstemän under framför allt perioden 1994–2006. 
Sammantagna ska kapitlen 6 till och med 11 ses som olika analytiska in-
gångar till avhandlingens övergripande frågeställningar. Allt som allt syn-
liggör dessa kapitel de maktmönster, som i denna avhandling samlas un-
der begreppet genusregim.   

Avhandlingen har en ideografisk och hermeneutisk karaktär och be-
handlar primärt informell makt och genus i ett specifikt fall. Detta är med 
andra ord inte en undersökning av det politiska systemets funktionssätt 
med anspråk på hög generaliserbarhet. Snarare tar avhandlingen vid där 
traditionella studier av lokal politik oftast slutar, nämligen vid frågan var-
för det politiska maktsystemet ser ut som de gör. Även om ett individuellt 
”case” inte kan ligga till grund för allmängiltiga slutsatser, kan de genus-
förhållanden som beskrivs i avhandlingen sannolikt överföras på andra 
kommuner, som i likhet med Norrköping, har präglats av långt socialde-
mokratiskt maktinnehav och starka män i rollen som kommunstyrelsens 
ordförande.   

Mot bakgrund av den forskning som Petter Wrenne, Gun Hedlund, 
Leif Jonsson, Ann-Sofie Lennqvist Linden med flera presenterat förfaller 
det troligt att flera av studiens slutsatser fångar in generella processer. Ex-
empelvis visar tidigare forskning att den styrningsroll som etablerades 
under 1950- och 1960-talen, med en manlig ”kommunalpamp” i toppen 
av en hierarkisk maktstruktur, var ett generellt fenomen som växte fram i 
många kommuner. Diskussionen kring politisk styrning och informell 
makt, som förs i avhandlingen, har sannolikt inte varit ett Norrköpingsfe-
nomen vilket betyder att slutsatserna i dessa fall äger generell giltighet.  

Avhandlingens teoretiska tolkningsram 
Som nämndes ovan kan jämställdhet förstås som ett tvådimensionellt 
problem. Dels handlar jämställdhet om hur många personer av respektive 
kön som innehar formella uppdrag i politiska församlingar, dels handlar 
det om på vilket sätt kvinnliga politiker har tillgång till informell makt. 
Det betyder att ojämlika maktvillkor mellan könen både kan undersökas 
med hjälp av kvantitativa metoder (statistik) och kvalitativa metoder. I 
denna avhandling har jag kombinerat kvalitativa och kvantitativa meto-
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der, men det är det kvalitativa metoderna i form av intervjuer och text-
analys som dominerar i analysen.   

Den teoretiska ansatsen är inspirerad av ett feministiskt genusper-
spektiv. Förenklat utgår feministiska perspektiv från antagandet att det 
existerar en samhällig genusordning. Genom att fokusera genus som en 
maktrelation kan man undersöka processer som bidrar till att ordna 
maktrelationer mellan människor på basis av deras könstillhörighet. Ge-
nus kan således både sägas vara en grundläggande identitetsmarkör och 
en social maktstruktur. Denna maktdimension beskrivs och analyseras i 
avhandlingen med utgångspunkt från begreppet genusregim. Sociologen 
Robert W. Connell definierar begreppet genusregim som en lokal variant 
av samhällets genusordning i en specifik institution eller organisation. 
Detta begrepp utgör grunden i avhandlingens teoretiska ram för att rikta 
in analysen mot de maktaspekter som kan kopplas till genusrelationer el-
ler föreställningar om genus.   

Genusordningen, eller ännu hellre genusordnade processer, skapas av 
människors sociala och kulturella organisering, inte av evolutionsbiolo-
giska eller gudomliga lagar. Begreppet genusregim definieras här som en 
maktstruktur, som genom aktörernas handlingar och personliga tolkning-
ar av hur kvinnor och män är eller bör vara, fungerar som en aktiv pro-
cess som skapar, upprätthåller och/eller förändrar villkoren för deltagan-
de i politiskstyrning. Genom att utgå från detta begrepp har en analys-
modell skapats. Den tar hänsyn till ett avgörande faktum, nämligen att 
kvinnliga politikers erfarenheter avser politiskt deltagande inom ramen 
för en maktstruktur, som historiskt sett formats av mäns relationer med 
andra män. Följaktligen måste kvinnors erfarenheter och beskrivningar 
relateras till att de varit verksamma på ett politiskt fält som formats av 
manliga elitpolitiker. Det vill säga att deras möjligheter att utöva infor-
mell makt sannolikt begränsats av en manlig hegemoni.   

Avhandlingens analysmodell utgår således från att det sätt som 
kvinnliga och manliga politiker och tjänstemän har interagerat med var-
andra skapar specifika interaktionsmönster som avsätter spår i form av 
både tolkningar och handlingar, vilka kan leva kvar även efter att de yttre 
förutsättningarna förändrats. Två processer antas vara viktiga för att för-
ändra genusregimen. Den ena rör den formella maktstrukturen (kvantita-
tiv könsrepresentation) och arbetsdelningsprinciper som grundar sig på 
könstillhörighet. Den andra processen är förändringar som rör den infor-
mella maktstrukturen (status i den interna hierarkin).   

Begreppet genusregim fångar in det faktum att den makt som under-
bygger den politiska styrningen vilar på två slags ordningsrelationer: den 
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mellan kvinnor och män respektive den mellan den politiska ledningen 
och administrationen. Det vill säga frågan om kvinnliga politikers tillgång 
till informell makt förändras över tid kan således inte enbart analyseras 
som en fråga om makt mellan kvinnor och män. Denna fråga måste även 
analysers i relation till ledande politikers relationer till tjänstemän som 
innehar ledande positioner i den kommunala administration. I den kon-
kreta analysen används sedan begrepp som politisk fält och politiskt kapi-
tal, manlighet, manlig homosocialitet, hegemoni och diskursiv makt.   

Min position i den samhällsvetenskapliga maktdiskussionen är att man bör 
skilja mellan makt som bygger på samtycke från makt som baseras på 
tvångsmedel. Denna avhandling intresserar sig enbart för den förstnämna 
maktaspekten. I detta fall undersöks framför allt makt som bidrar till att 
skapa konsensus och därför har jag valt att låta avhandlingens teoretiska 
ram inspireras av begreppen hegemoni och diskursiv makt. Begreppet 
hegemoni är användbart eftersom det pekar på att en social grupp inte 
kan dominera över andra sociala grupper utan ett visst mått av samtycke 
från den underordnade gruppens sida. Hegemonier underbyggs i sin tur 
av ”diskursiv makt” som formar den sociala praktiken och legitimerar de 
principer som den hegemoniska positionen vilar på. Jag har även låtit mig 
inspireras av Norman Fairclough, som menar att diskurser kan förstås 
som en form av social praktik.   

I avhandlingen belyses genusregimen framför allt genom informan-
ternas berättelser om olika personer som innehaft posten som kommun-
styrelseordförande. Att använda styrelseordföranden för att undersöka 
avhandlingens problem bygger på antagandet att han eller hon kan be-
traktas som kulturbärare. De personer, som innehaft detta uppdrag i Norr-
köping, anses här kunna analyseras som bärare av den informella makt-
struktur vilken har underbyggt den politiska makten mellan 1970 och 
2006. Genom att använda idealtyper som metod för att analysera infor-
manternas berättelser om dessa personer, erhålls ett teoretisk redskap 
som möjliggör jämförelser mellan olika berättelser. Idealtyperna används 
således för att klassificera den politiska maktens underliggande makt-
struktur. Eftersom politiska fält historiskt sett har formats av homosociala 
relationer mellan män, har jag valt att utgå från begreppet manlighet i 
analysen. Premissen i analysen är att den informella maktstruktur, som 
den politiska styrningsrollen vilar på, kan vara baserad på olika maktmo-
deller vilka i sin tur kan förbindas med två idealtypiska manligheter. En 
variant av informell maktstruktur är den patriarkala maktmodellen, som 
här anses höra ihop med auktoritär manlighet som idealtyp. Denna 
maktmodells motsats är den egalitära maktmodellen, som här anses höra 
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ihop med den förhandlande manlighet som idealtyp. Dessa två idealtyper 
används i analysen för att dels synliggöra och dels bestämma vilken av 
dessa båda varianter som informanterna beskriver, när de berättar om 
sina erfarenheter av olika kommunstyrelseordföranden.   

Den formella maktstrukturen 1970–2006  
Den empiriska analysen i kapitel 6 visar att under perioden 1970–2002 
ökade kvinnors representation i både nämndorganisation och kommun-
styrelsen till en nivå som uppfyllde kravet på formell jämställdhet. Mellan 
1970 och 2005 ökade kvinnorepresentationen i kommunens nämndorga-
nisation från 14 till cirka 45 procent. Under motsvarande period steg även 
andelen kvinnor i kommunstyrelsen från 10 till 60 procent. En tydlig ten-
dens i denna utveckling var att kvinnors integration i nämndorganisatio-
nen framför allt skedde via deltagande i mjuka politikområden under 
1970-talet. Den kvinnliga överrepresentationen i mjuka nämnder avtog 
med tiden men upphörde inte helt. Den formella maktstrukturen år 1970 
bestod i huvudsak av manliga politiker i både hårda och mjuka nämnder. 
Efter kommunalvalet 2002 kvarstod vissa skillnader mellan kvinnors och 
mäns representation med avseende på politikområden, vilket betydde att 
manliga politiker var något överrepresenterade i hårda nämnder medan 
kvinnliga politiker var något överrepresenterade i mjuka nämnder. En 
iakttagelse är att antalet hårda förtroendeuppdrag minskade över tid me-
dan antalet mjuka ökade. I vissa fall avvecklades hela politikområden (en-
ergiförsörjning) eller bolagiserades verksamheten (hamnstyrelsen). Sam-
mantaget visar analysen att den formella maktstrukturen länge domi-
nerades av manliga politiker, men efter kommunalvalet 2002 blev den po-
litiska ledningen kvinnodominerad. Inte minst förändrades den vertikala 
strukturen efter detta val. År 1970 fanns det allt som allt tre kvinnliga 
nämndordföranden och dessa återfanns i mjuka nämnder. Detta kan jäm-
föras med de 10 kvinnor som under mandatperioden 2002–2006 satt som 
ordförande i olika nämnder, och av dessa hade fyra kvinnor ansvar för 
hårda nämnder.   

Ser vi däremot till den manliga könsrepresentationen framträder ett 
annorlunda mönster under perioden 1970–2006. Exempelvis hävdar 
Yvonne Hirdman att kvinnors strukturella underordning bygger på att 
kvinnor och män ”helst inte ska sammanblandas”. Andra forskare, som 
studerat arbetsmarknaden eller arbetsplatsförändringar, har visat att 
kvinnor och män ofta tenderar att vilja dela in olika arbetsuppgifter efter 
kön. Hirdman menar att när andelen kvinnor i tidigare mansdominerade 
områden ökar till en viss nivå, lämnar männen detta område. Trots att 
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majoriteten kvinnliga politiker hade ett uppdrag i någon av de mjuka 
nämnderna under 1970- och 1980-talet övergav inte manliga politiker des-
sa områden. Snarare tvärt om, eftersom min analys visar att männens en-
gagemang i mjuka områden som regel var högre än kvinnorepresentatio-
nen i de mjuka nämnderna. Männen dominerade länge kommunens for-
mellt sett tyngsta maktorgan, kommunstyrelsen. I början av 1970-talet 
fanns som regel en eller två ”obligatoriska kvinnor” i styrelsen. Även 
denna struktur förändrades över tid, men i jämförelse med nämndorgani-
sationen tog det längre tid innan könsrepresentationen i kommunstyrel-
sen formellt sett blev jämställd. Det skedde först efter kommunalvalet 
1994. Efter att först ha minskat något, under mandatperioden 1998–2002, 
steg andelen kvinnlig ledamöter till en andel som motsvarade 60 procent 
efter kommunalvalet år 2002. En liknande utveckling kan iakttas beträf-
fande de heltidsarvoderade kommunalråden. Dessa positioner var fram 
till och med slutet av 1980-talet vikta åt manliga politiker. Under 1990-
talet ökade antalet kvinnliga kommunalråd, och efter 2002 tog kvinnorna 
över även dessa poster. Däremot har, med undantag för en kort period 
2001, uppdraget att leda kommunstyrelsen innehafts av manliga politiker, 
och så var fallet även efter valet 2002.  

Att flertalet av det formellt sett tunga positionerna togs över av kvin-
nor efter 2002 skulle med andra ord kunna bero på att ”makten hade läm-
nat” den politiska styrelsen. Tvärt emot det pessimistiska perspektivets 
förutsägelser om att män tenderar att överge områden, som uppfattas var 
på väg att feminiseras, menar jag att avhandlingen visar att denna tes inte 
stämmer i fallet Norrköping. Analysen i kapitel 6 visar nämligen att den 
manliga representationen genomgående var hög i de mjuka nämnderna 
under hela perioden 1970–2006. En slutsats som kan dras är att genusteo-
rier, som baserar sig på studier av arbetsmarknaden eller arbetsplatser, 
inte kan förklara varför manliga politiker valde att stanna kvar i mjuka 
nämnder. Detta trots att dessa dels började förknippas med ”kvinnor” och 
dels drog till sig majoriteten av de kvinnliga politikerna. Sammantaget 
kan konstateras att den största genusförändringen skedde i toppen av den 
formella maktstrukturen efter valet 2002. Då blev den politiska ledningen 
kvinnodominerad.   

Den informella maktstrukturen 1970–2006 
Ett intressant resultat som synliggörs i avhandlingen är att när informan-
terna pratar om politisk makt menar de egentligen kommunstyrelsens 
ordförandes förmåga att styra de kommunala tjänstemännen. Detta beror 
inte på att intervjufrågorna utformats på ett sätt som gör att berättelser 
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om politisk makt, likställs med maktrelationen mellan den ledande politi-
kern och kommunens högsta tjänstemän. I kapitlen 7 till och med 11 do-
kumenterar och illustrerar avhandlingen att den politiska styrningen har 
modulerats på basis av en informell maktstruktur som byggde på den 
patriarkala maktmodellen och den auktoritära manligheten som idealtyp. 
De tidsperioder i Norrköpings politiska utveckling då omgivningens före-
ställningar om hur kommunen skulle styras och ledas sammanföll med en 
manlig kommunstyrelseordförande som uppfattades leva upp till det 
auktoritära manlighetsidealet, beskrivs i intervjuerna som perioder av 
stark politisk makt. I analysen visar jag att detta har skett vid tre tillfällen. 
Mellan 1970–1988 leddes kommunstyrelsen först av Manne Jarméus och 
därefter av Karl-Erik Wernersson. Båda beskrivs av informanterna som 
starka män som mer eller mindre styrde kommunen efter eget huvud. 
Den tredje perioden varade mellan åren 1994 och 2000, då Kjell Norberg 
var kommunstyrelsens ordförande. Den informella maktstruktur som un-
derbyggde Jarméus och Wernerssons starka ställning grundlades i manli-
ga homosociala relationer vilket i praktiken medförde att kvinnliga politi-
ker exkluderades från den verkliga politiska makten. Även Norbergs 
ställning byggde på relationer till andra män. Dock byggde Jarméus och 
Wernerssons maktbaser på relationer med män inom den socialdemokra-
tiska partiorganisationen (arbetarkommunen) och facket. Norbergs ställ-
ning vilade i större utsträckning på relationer med manliga tjänstemän, 
och i synnerhet relationen med kommundirektören.  

De perioder då den patriarkala maktmodellen har sammanfallit med 
en manlig kommunstyrelseordförande, som har uppfattats leva upp till 
det auktoritära manlighetsidealet, har förstärkt den genusbaserade makt-
ordningen. I formell mening kunde kvinnliga politiker inlemmas i den 
formella maktstrukturen, men i praktiken hindrades de från att utöva 
verklig makt. Slutsatsen är att den patriarkala maktmodellen förstärker 
kopplingen mellan män och makt. Det innebär att denna maktmodell 
samspelar med makt som baseras på manlig könstillhörighet. En möjlig 
förklaring till detta är att den auktoritära manligheten i första hand ska-
pas i relationer med andra män, vilket sannolikt också innebär att denna 
manlighet behöver framstå som överordnad sådant som förknippas med 
kvinnor eller kvinnlighet. Det vill säga kvinnliga politiker som deltar 
inom ramen för en genusregim som vilar på denna typ av informell makt, 
kan inkluderas i den formella strukturen, och tillåtas delta i den politiska 
processen, men exkluderas samtidigt från verklig politisk makt. Det inne-
bär att kvinnliga politiker under denna period var beroende av den man-
liga patriarkens välvilja, eftersom han bestämde var och när kvinnliga po-
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litiker tilläts påverka besluten. Genom att ha en god relation med patriar-
ken och använda rätt strategi, kunde både kvinnliga och manliga politiker 
indirekt påverka patriarken. Däremot kunde inte kvinnliga politiker mo-
bilisera tillräcklig med makt för att av egen kraft förändra den politiska 
dagordningen.  

Slutsatsen är att den auktoritära manligheten, med Anita Göranssons 
ord, har fungerat som ett genusspecifikt symboliskt kapital. Den starke 
mannen styrde i kraft av sin personliga status och auktoritet oberoende om 
styrningen uppfattats som legitim eller maktfullkomlig.   

Manlig hegemoni  
Mot bakgrund av ovanstående resultat kan man säga att sambandet mel-
lan den politiska styrningens underliggande maktstruktur och det aukto-
ritära manlighetsidealet under dessa perioder konstruerade en lokal ge-
nusordning som understöddes av ett manligt homosocialt normsystem. 
Det innebär att dessa perioder kan förstås som ett uttryck för en manlig 
hegemoni. Kvinnliga politiker kom därför att sakna tillgång till de diskur-
siva praktiker som formar den sociala praktiken, och som kan användas 
för att förändra sociala relationer. Denna typ av genusregim upprätthölls 
därför också av att kvinnliga politiker accepterade den manliga hegemo-
nins innehåll (underförstådda villkor). På så sätt kunde till exempel jäm-
ställdhetsdiskursen neutraliseras. Genom att den manliga patriarken 
kunde använda diskursiva praktiker kunde till exempel ordet jämställdhet 
framställas i kommunens jämställdhetspolicy som frikopplat från kön. 
Hegemonin införlivade med andra ord jämställdhetsdiskursen i den loka-
la politiken, utan att själva problemet erkändes som ett egentligt problem. 
Tora Friberg menar att både kvinnor och män ibland hanterar laddade 
frågor som handlar om jämställdhet genom att neutralisera diskussions-
klimatet. I ett visst sammanhang kan samma sak betecknas som kvinnligt 
alternativt betecknas som något som har med mänskligt att göra.1 Offici-
ellt bemötte manliga politiker jämställdhetsfrågorna med respekt, inoffici-
ellt ansågs det inte finnas något jämställdhetsproblem överhuvudtaget.  

Den egalitära maktmodellen  
Som motsats till den patriarkala maktmodellens modus operandi används 
den variant av maktmodell som jag valt allt kalla för den egalitära makt-
modellen, och som associeras till den förhandlande manligheten som ide-
altyp. Denna typ av maktmodell antas främja en genusregim som inklu-
derar kvinnliga politiker i den informella maktstruktur, som underbygger 
den politiska makten. Med ”egalitär” menar jag att de informella maktre-
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lationerna är organiserade på ett sätt som befrämjar en mer jämlik makt-
balans mellan politiker i ledarskapspositioner. Denna maktmodell känne-
tecknas således av att den politiska styrningen vilar på en underliggande 
maktstruktur som, i motsats till den patriarkala maktmodellens hierarkis-
ka relationsstruktur, kan beskrivas som mera horisontellt strukturerad. 
Många informanter beskriver också att det skedde en förändring efter va-
let 2002 som kan tolkas som ett uttryck för ett annat sätt att styra och leda 
kommunen. Baserat på informanternas berättelser kan denna förändring 
tolkas som ett uttryck för att den informella makten organiserades i enlig-
het med den egalitära maktmodellen.   

En slutsats av analysen är att den genusregim, som etablerades på 
grundval av den egalitära maktmodellen och den förhandlade manlighe-
ten som idealtyp, skapade en mer ”kvinnovänlig” atmosfär i kommunsty-
relsen. Mot den bakgrunden kan man säga att den informella maktbalan-
sen mellan kvinnliga och manliga toppolitiker blev mera jämställd mellan 
2002 och 2006. Dels beskrivs kommunstyrelsens ordförande Mattias Ot-
tosson på ett sätt som stämmer överens med den förhandlade manlig-
heten som idealtyp. Dels beskriver informanterna att Ottosson i egenskap 
av kommunstyrelsens ordförande har spridit ut makten på flera personer. 
Den empiriska undersökningen visar således, att den politiska styrningen 
under perioden 2002–2006 underbyggdes av den egalitära maktmodellen 
samt en manlig kommunstyrelseordförande som förhandlade med kvinn-
liga politikerkollegor på ett relativt jämställt sätt. Denna förändring un-
derstödde en genusregim som i mindre utsträckning än tidigare samspe-
lade med genusbaserade makt. En tydlig förändring var att sådant som 
många uppfattade som ett uttryck för ”kvinnlighet” accepterades som en 
värdefull tillgång i den politiska styrningen. Således pekar detta mot att 
den genusregim som etablerades mellan 2002 och 2006 främjade en in-
formell maktstruktur som baserades på samarbete, kommunikation och 
maktdelning mellan de ledande politikerna. Den egalitära maktmodellens 
modus operandi kan därför sägas ha format en mera jämställd maktordning 
mellan kvinnliga och manliga politiker. Genusregimen modulerades ock-
så av den förhandlande manligheten som idealtyp, vilket tycks ha främjat 
en inkluderande logik (istället för exkluderande) vilket gav kvinnliga po-
litiker tillträde till den informella maktstruktur som möjliggör ett kvalita-
tivt deltagande i den politiska styrningen. 

Idealtypiskt karaktäriseras således den egalitära maktmodellen av att 
den politiska styrningen sammanfaller med en icke auktoritär person i 
rollen som kommunstyrelsens ordförande. En aspekt som bör lyftas fram 
är att manliga kommunstyrelseordföranden, som haft en mer förhandlan-
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de framtoning, genomgående beskrivs av informanterna som svaga poli-
tiker.   

De tidsperioder, då omgivningens föreställningar om hur kommunen 
ska styras och ledas har ställts mot en manlig kommunstyrelseordförande 
som representerat den förhandlade manligheten som idealtyp, framställs 
således i intervjuerna som perioder av svag politisk makt.  

Informanterna beskriver Kaj Krantz, som år 1989 tog över uppdraget 
som kommunstyrelsens uppdrag efter Karl-Erik Wernersson, som betyd-
ligt svagare än föregångaren. Omdömen som svag, otydlig och osynlig 
förkommer även hos flera informanter när det berättar om sina erfarenhe-
ter av Mattias Ottosson i egenskap av styrelseordförande. 

Bakom dessa uttalanden ligger en föreställning om hur kommunen 
ska styras som är baserade på den patriarkala maktmodellen och den auk-
toritära manligheten som normerande ideal. Eftersom den förhandlade 
manligheten som idealtyp per se inte kan leva upp till detta ideal uppfat-
tas män som har en icke-auktoritär framtoning som svaga. Det betyder 
inte att de har varit svaga som personer, utan att de i egenskap av kom-
munstyrelsens ordförande inte levde upp till omgivningens förväntning-
ar. Detta visar sig inte minst i att många informanter säger sig vilja ha en 
stark kommunstyrelseordförande som pekar med hela handen samtidigt 
som de säger att de vill ha ett mer jämlikt politiskt ledarskap. Problemet 
tycks vara att den förhandlande manligheten inte uppfattas ha samma 
förmåga att styra tjänstemännen som den auktoritära manligheten. Ut-
tryckt på ett annat sätt innebär detta att manliga kommunstyrelseordför-
anden som inte ansetts leva upp till det auktoritära manlighetsidealet, inte 
heller har ansetts kunna styra kommunens tjänstemän. De betraktades 
därför istället som svaga ledare, vilket i sin tur ledde till att de fick svårt 
att skapa förtroende för sitt sätt att styra hos andra politiker. 

Avhandlingens resultat kan således tolkas som att problemet med 
bristande kvalitativ jämställdhet har varit inbyggt i det politiska systemet. 
Den förhandlande manligheten och den egalitära maktmodellen är en 
förutsättning för att den svenska jämställdhetspolitiken ska förverkligas. 
Men som framgår i avhandlingen uppfattar många informanter att denna 
typ av maktmodell leder till ett tjänstemannavälde. Detta visar sig exem-
pelvis i att informanterna genomgående kopplar samman värdeomdömen 
som svag, otydlig, okunnig, oerfaren, osynlig etc. med den förhandlande 
manligheten. Analysen visar att både Krantz och Ottosson beskrivs på 
detta sätt. Det beror enligt min tolkning på att informanterna likställer po-
litisk makt med kommunstyrelsens ordförandes personliga förmåga att 
styra förvaltningen. Detta menar jag är ett utslag av spårbundenhet som 
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går att koppla till den institutionella ordning som Jarméus och Werners-
son formade under 1970- och 1980-talen. Informanterna utgår med andra 
ord från att kommunen ska ledas av en stark man i rollen som kommun-
styrelsens ordförande. I annat fall finns en risk att tjänstemännen tar över 
makten.   

I Kaj Krantz fall ledde omgivningens förväntningar till att han ”tving-
ades” in i roll som var mera lik föregångarnas sätt att styra. I Mattias Ot-
tossons fall anser många att det var kommunchefen som egentligen be-
stämde under perioden 2002–2006. Christina Bergqvist med flera som har 
tolkat kvinnors ökade närvaro i den formella strukturen som en maktför-
ändring i sig själv, diskuterar inte vilket typ av maktmodell som under-
bygger den politiska makten. Yvonne Hirdman med flera som menar att 
kvinnor integreras i ”krympande institutioner” tycks förutsätt att politisk 
makt alltid underbyggs av den patriarkala maktmodellen och auktoritär 
manlighet. Avhandlingen visar således att dessa båda perspektiv kan 
modifieras.    

Kvinnors sidoorganisering 
Det är dokumenterat i avhandlingen att det endast var ett fåtal manliga 
politiker och tjänstemän som i realiteten kunde påverka de politiska be-
sluten mellan 1970 och 2000. Antalet kvinnor ökade visserligen i nämnder 
och kommunstyrelsen men deras inflytande begränsades av den rådande 
genusregimen. I avhandlingen visar jag att det dröjde till efter kommu-
nalvalet 2002 innan denna genusbaserade maktordningen förändrades. En 
förklaring till varför så många kvinnor samtidigt tilldelades ledande posi-
tioner efter valet 2002 diskuteras i kapitel 10. Flera informanter hävdar att 
detta blev möjligt tack vare att manliga politikers traditionella maktbaser 
försvagades under 1990-talet. De nämner särskilt fackets minskade infly-
tande i den socialdemokratiska arbetarkommunen. De kvinnliga politi-
kerna säger dessutom att de socialdemokratiska kvinnolubbarna samtid-
igt gick in i en ny fas under 1990-talet. Efter att ha fört en relativt undan-
skymd tillvaro under 1980-talet inleddes under 1990-talet en mobilisering. 
Kvinnoklubbarna gjorde under detta decennium, enligt flera informanter, 
en målinriktad satsning på att skola in kvinnor i lokalpolitiken. Denna 
satsning, menar man, kan också förklara varför så många kvinnor kunde 
ta på sig tunga förtroendeuppdrag under mandatperioden 2002–2006. De 
menar att kvinnliga politiker vid den tidpunkten generellt sett hade större 
mängd relevant politiskt kapital. Därför kunde kvinnorna också konkur-
rera ut manliga politiker i de interna nomineringsprocesserna.   
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Reflekterande diskussion 
Enligt företagsekonomen Mats Alvesson är det viktigt att undersöka hu-
ruvida organiserade verksamheter i ett visst socialt sammanhang uppfat-
tas som manliga eller kvinnliga.2 Jag tolkar Alvesson som att han menar 
att begreppen kvinnligt och manligt kan användas för att kategorisera i vil-
ken utsträckning människor uppfattar institutioner eller organisationer 
som maskulina eller feminina. Jag går dock ett steg längre och hävdar att 
dessa båda begrepp i detta fall även refererar till de handlingsideal eller 
förhållningssätt, som politiker och tjänstemän anser prägla den egna 
kommunledningen. Leif Jonsson har utvecklat några användbara begrepp 
för att typologisera olika handlingsideal i kommunal politik. Jonsson skil-
jer mellan politiska styrningsideal som kan betecknas som instrumentella, 
strategiska eller kommunikativa3. Med utgångspunkt tagen i dessa be-
grepp kan frågan om det har skett en ökning av kvinnors politiska makt 
över tid diskuteras.   

Jonsson diskuterar inte handlingsidealen ur ett genusperspektiv, men 
som jag kommer att argumentera för nedan, kan två av dem sägas beskri-
va en politisk styrning med manlig framtoning. Det tredje handlingsidea-
let skiljer sig mot dessa genom att det med Alvessons termer beskriver en 
politisk ledning som kan sägas ha en mera kvinnlig framtoning.  

Märk väl att Jonsson använder dessa begrepp för att beskriva hur oli-
ka kommunstyrelseordföranden uppfattar sin egen funktion i kommun-
ledningen. Jag använder emellertid dessa begrepp i en något vidare bety-
delse genom att koppla dem till avhandlingens analysmodell.   

Det instrumentella handlingsidealet, som Jonsson menar utmärks av en 
stark styrelseordförande som agerar ensam och som utgår från ordföran-
dens personliga övertygelse om vad som är rätt, förbinder jag med den pat-
riarkala maktmodellen. Detta handlingsideal bygger på en tydlig lyd-
nadshierarki och på en stark styrelseordförande som agerar taktiskt. Det 
är detta handlingsideal som avses när man talar om kommunens starke 
man, eller när man använder uttrycket han som bestämmer i kommunen. Den 
politiska ledning som har en instrumentell framtoning kan knytas till det 
auktoritära manlighetsidealet som idealtyp.4  

Det strategiska handlingsidealet, som Jonsson menar utmärks av en 
strategiskt handlande styrelseordförande som agerar tillsamman med 
andra och som utgår från vad som anses bäst för kommunen som helhet, 
förbinder jag med den egalitära maktmodellen. Detta handlingsideal 
känns igen av att den strategiskt handlande styrelseordföranden tar större 
hänsyn till sociala relationer. Den strategiske ordföranden såväl förhand-
lar som kompromissar vilket innebär att det finns utrymme för andra per-
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soner att påverka styrningen. I motsats till att peka med hela handen, ut-
övas den politiska styrningen genom förhandlingar och kompromisser med 
både tjänstemän och övriga politiker.5 Det betyder att en politisk ledning 
som har en strategisk framtoning kan knytas till det förhandlande man-
lighetsidealet som idealtyp.     

Det kommunikativa handlingsidealet beskriver Jonsson som en vari-
ant av det strategiska idealet. Skillnaden är att den kommunikativa styrel-
seordföranden inte bara tar hänsyn till sociala relationer utan även strävar 
efter att skapa förståelse och konsensus. Detta handlingsideal är mer inriktat 
mot kommunstyrelsens interna arbetsklimat än makt över tjänstemännen. 
Jonsson skriver: ”Formfrågorna uppmärksammas eftersom de anses vara 
viktiga för att kunna skapa förståelse för de uppfattningar som behandlas 
av kommunstyrelsen.”6 En politisk ledning med en kommunikativ fram-
toning framstår med andra ord som mjuk, lyssnande, omsorgsorienterad, 
samarbetsinriktad och mera jämställd. Det vill säga, denna ledning knyts 
till drag som ofta betecknas som kvinnliga.7 Med Alvessons ord kan man 
hävda att det sistnämnda handlingsidealet beskriver en verksamhet som 
har en mera feminin framtoning.8 Enligt litteraturen kännetecknas det 
kvinnliga ledarskapet av tydlig kommunikation, känslor, fokusering på 
arbetsklimatet, lyhördhet och tolerans gentemot andra kulturer samt sät-
ter gruppens bästa framför den egna framgången. Detta kan enligt Alves-
son tolkas som att en feminin framtoning uppfattas som mer demokratisk 
och mindre hierarkisk.9 Det kommunikativa handlingsidealet kan använ-
das för att problematisera den symboliska innebörd som politiker och 
tjänstemän lägger i omdömen som svag, otydlig och osynlig. Utryckt på 
ett annat sätt menar jag att detta kan användas för att förstå varför den 
politiska styrningen uppfattas som svag, då kommunstyrelsens ordför-
ande inte anses leva upp till den auktoritära manlighetens normerande 
ideal.   

Det kommunikativa handlingsidealet 
Flera informanter beskriver att det skett en förändring av det politiska le-
darskapet, och att den främsta representanten för denna förändring anses 
vara kommunstyrelsens vice ordförande Eva Andersson. I analysen fram-
kommer till exempel att Andersson (och andra ledande kvinnliga politi-
ker) bedöms ha större social och kulturell tolerans och att de utövar en 
mera kommunikativ och lyssnande politikerroll. Från att tidigare endast 
ha kunnat påverka genom att påverka patriarken eller andra tongivande 
män, deltog Andersson och andra kvinnliga politiker på ledande positio-
ner i den faktiska maktutövningen under perioden 2002–2006. Därmed fö-
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refaller kvinnlighet inte längre utgöra ett negativt laddat symboliskt kapi-
tal som behöver kompenseras, utan tvärt om anses kvinnor på ledande 
positioner vara en tillgång i politiken.   

Mot bakgrund av denna genusförändring kan det kommunikativa 
handlingsidealet tolkas på två olika sätt. En tolkning är att det kan förstås 
som att ett mer kvinnligt förhållningssätt har kommit att prägla den poli-
tiska styrningen, vilket torde innebära att kvinnliga politiker under denna 
period fick ökad makt. Till stöd för denna tolkning, kan anföras att kom-
munstyrelsens ordförande beskrivs som en person som gärna delegerar 
makt till de kvinnliga kommunalråden. Det har också framkommit upp-
gifter som tyder på att styrelsens ordförande inte fattade några snabba be-
slut, utan att först förankra detta hos vice ordföranden. Både Eva Anders-
son och Mattias Ottosson beskriver deras inbördes relation som jämlik 
och samarbetsorienterad. Detta kan tolkas som att den typ av förhandlan-
de manlighet, som Ottosson kan sägas representera, understödde en 
maktmodell som skapade utrymme för en typ av kommunikativt hand-
lande, som många förknippar med kvinnlighet. Ottossons sätt att agera i 
rollen som kommunstyrelsens ordförande kom därmed mycket nära det 
ledarskapsideal som den svenska jämställdhetspolitiken efterfrågar. Slut-
satsen blir då att det inte fanns något kvalitativt jämställdhetsproblem 
mellan 2002–2006.   

En annan tolkning av det kommunikativa handlingsidealet är dock att 
detta kan förstås som ett uttryck för en politisk ledning som har ”tömts” 
på verklig makt att styra förvaltningen. Den allmänna uppfattningen 
bland informanterna är att en kommunstyrelseordförande som har hög 
status och stor auktoritet kan begränsa tjänstemännens maktutrymme. En 
styrelseordförande som uppnår statusen kommunens starke man eller fram-
står som den som bestämmer i kommunen skapar en slags garanti för att det 
är politikerna, och inte tjänstemännen, som styr kommunen. Det är alltså, 
som tidigare nämnts, uppenbart att uppdraget som ordförande i kom-
munstyrelsen har modulerats på basis av den patriarkala maktmodellen. 
Denna maktmodells modus operandi är således det instrumentella hand-
lingsidealet, i kombination med den auktoritära manligheten som ideal-
typ. Flera informanter säger att om den politiska ledningen lämnar ett för 
stort maktutrymme åt kommunens tjänstemän, så tar dessa över makten. 
Det betyder att de manliga politiker, som i egenskap av kommunstyrel-
sens ordförande och som inte uppfattas vara bärare av det instrumentella 
handlingsidealet, i varierande grad förlorar auktoritet.   

För att illustrera detta kan två exempel lyftas fram ur avhandlingens 
empiri. Som nämns ovan beskrivs de perioder då både Kaj Krantz och se-
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nare Mattias Ottosson var ordförande i kommunstyrelsen som perioder 
av svag politisk styrning. Utifrån Jonssons typologier kan både Krantz 
och Ottosson i egenskap av kommunstyrelsens ordförande beskrivas i en-
lighet med det strategiska handlingsidealet. Krantz säger i intervjun att 
han gärna lyssnade och samarbetade med både tjänstemän och andra po-
litiker. På det sättet skilde han sig från föregångarna Karl- Erik Werners-
son och Manne Jarméus vilka hade för vanna att först ta beslut och sedan 
förankra dem i den politiska organisationen. Wernersson kunde, i egen-
skap av kommunstyrelseordförande, ibland till och med handla på ett sätt 
som många uppfattade som maktfullkomligt. Men även om Krantz be-
skrivs (och beskriver sig själv) på ett sätt som stämmer in på den förhand-
lade manligheten som idealtyp, underbyggdes hans styrningsroll av en 
informell maktstruktur som baserades på den patriarkala maktmodellen. 
Krantz tog över ett uppdrag som sedan mitten av 1950-talet hade varit 
förbundet med det auktoritära manlighetsidealet och manlig homosociali-
tet. På det sättet blev han ”strukturens fånge” eftersom det inte fanns nå-
gon alternativ maktmodell att grunda den strategiska rollen (som han 
sade sig vilja utöva) på. Till exempel var det han som allt som oftast syn-
tes utåt som kommunens representant och i den bemärkelsen framstod 
även Krantz som kommunens starke man. Däremot beskrivs han inte som 
en auktoritet internt (i bemärkelsen stor pondus etc.). Det berodde sanno-
likt på att han inte uppfattades leva upp till det normerande manlighets-
idealet. Att många var kritiska till det strategiska handlingsideal som 
Krantz företrädde, ska dock inte tolkas som ett uttryck för att samtiden 
uppfattade detta som ett ”kvinnligt sätt att styra”.     

Det andra exemplet är hämtat från perioden 2002–2006 och berör före-
ställningen om att politisk makt tycks stå i omvänd proportion till tjänste-
männens maktutrymme. Med omvänd proportionalitet menar jag att in-
formanterna föreställer sig maktrelationer mellan ledande politiker och 
tjänstemän som ett slags nollsummespel mellan motpoler där respektive 
pols makt minskar eller ökar i förhållande till den andra polen. Informan-
terna tycks mena att ju starkare politiker desto svagare tjänsteman, eller 
omvänt, ju starkare tjänstemän desto svagare ledande politiker. Från ett 
politiskt perspektiv leder problemet med en svag kommunstyrelseordfö-
rande till att omgivningen blir osäker eftersom det är oklart om det är po-
litiken eller administrationen som har makten över de politiska besluten. 
En alltför stark tjänstemannamakt kan med andra ord skapa en känsla av 
maktlöshet i den politiska organisationen. Från ett tjänstemannaperspek-
tiv tycks problemet med en svag kommunstyrelseordförande vara att det-
ta skapar en osäker arbetssituation. Det beror på att en otydlig styrelse-
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ordförande medför att tjänstemännen inte vet vilka frågor som ska priori-
teras eller när vissa frågor kommer att behandlas politiskt. Gunnel Genne-
bäck framstod som en bärare av ett mera kommunikativt handlingsideal. 
Detta var också vad omgivningen förväntades sig av henne eftersom hon 
var kvinna. Många politiker uppfattade därför Gennebäck som en relativt 
stark kommunstyrelseordförande, medan de ledande manliga tjänste-
männen inte accepterade hennes sätt att förankra de politiska besluten i 
mer öppna processer. Eftersom detta bröt mot det instrumentella/taktiska 
handlingsidealet uppfattade manliga chefstjänstemän att hon var otydlig 
och svag.   

Detta synsätt framkommer även i flera intervjuer när den politiska 
ledningen under perioden 2002 och 2006 kommer på tal. Mot bakgrund av 
Jonssons typologisering kan den politiska styrningen under denna period 
beskrivas som både strategisk och kommunikativ. Mattias Ottosson sade i 
en tidningsintervju att partiet fått nog av ”röda patriarker.” I den konkre-
ta analysen visar jag också att den informella maktstruktur, som under-
byggde den politiska styrningen, baserades på den egalitära maktmodel-
len. Till skillnad från exempelvis Kaj Krantz, förfaller Ottosson dock ha 
stått emot omgivningens förväntningar att han ska axla rollen som kom-
munens starke man. Många säger därför att kommunen saknade en poli-
tisk frontfigur, som kommunicerar kommunens budskap till det omgi-
vande samhället. Tvärt emot sina föregångare, ”tillät” Ottosson övriga 
kommunalråd och nämndordföranden, att utåt sett framträda som ledare. 
Detta medförde att Eva Andersson, i egenskap av kommunstyrelsens vice 
ordförande, men framför allt i egenskap av kommunalråd för stadsbygg-
nadsfrågorna, fick ta ett stort eget handlingsutrymme i anspråk. I den 
bemärkelsen kan man, enligt Alvesson, tala om en politisk ledning med 
en delvis kollektiv feminin framtoning. I detta fall kan det kommunikati-
va handlingsidealet sägas ha drag av sådant som många anser är förknip-
pat med ett kvinnligt förhållningssätt. Därmed blev även kommunstyrel-
sens manliga ordförande, i viss bemärkelse, bärare av ett mer kvinnligt 
kodat handlingsideal. Sannolikt främjade detta jämställdheten mellan 
kvinnliga och manliga politiker, men samtidigt knöts den politiska led-
ningens genus till det underordnade könet.   

En av avhandlingens huvudslutsatser är att maktbalansen mellan po-
litiker och tjänstemän förändrades efter Kjell Norbergs bortgång år 2000. 
Många informanter säger att det skapades ett maktvakuum som tjänste-
männen fyllde ut. Framför allt lyfts kommunchefens starka ställning fram 
i intervjuerna. Detta kan tolkas som att kommunchefen tog över rollen 
som kommunens starke man efter Norbergs bortgång. Analysen av admi-
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nistrationens genusregim visar också att den informella maktstruktur som 
underbygger kommunchefens ställning i den interna hierarkin, även den 
baserade på den patriarkal maktmodellen och på den auktoritära manlig-
heten som idealtyp. Detta framkom inte minst i intervjuerna med kvinnli-
ga tjänstemän. Flera av de kvinnliga informanterna säger dessutom att re-
lationerna inom kommunstyrelsen kommunledningskontor präglades av 
en ”grabbig kultur”, under perioden 1991–2006. Med grabbighet menas i 
detta fall en benägenhet hos en del manliga tjänstemän att utnyttja den in-
formella maktstrukturen för att skaffa sig personlig makt, istället för att 
medverka till att ta fram det bästa beslutet. Ordet grabbighet pekar såle-
des på vissa manliga individers sätt att hantera de kommunala frågorna 
utan demokratisk process. Den administrativa ledningens handlingsideal 
(med kommunchefen som kulturbärare) kan, i enlighet med Jonssons ty-
pologisering, beskrivas som instrumentell och taktisk.   

Det kommunikativa handlingsideal som kännetecknade den politiska 
ledningen under perioden 2002–2006 interagerade såldes med en admin-
istrativ ledning som hade en instrumentell framtoning baserad på den 
patriarkala maktmodellen och auktoritär manlighet som idealtyp. Annor-
lunda uttryckt kan mötet mellan ledande politiker och ledande tjänste-
män förstås som mötet mellan två olika genusregimer. Den ena formad av 
en egalitär maktordning, som understödde en mer jämställd maktbalans 
mellan könen, den andra baserad på den typ av patriarkal maktmodell 
som tenderar att överordna manligt genus. Det är mot den bakgrunden 
man ska se den politiska styrningsrollens förändring under 2000-talet.  

En annan slutsats som kan dras utifrån avhandlingens empiri är såle-
des att den ökade andelen kvinnor på ledarskapspositioner kom till stånd 
parallellt med att den politiska styrningsrollen förändrades. Det innebar, 
att när kvinnor på allvar nådde de översta positionerna i den hierarkiska 
strukturen, dominerade en diskurs som förespråkade en politikerroll med 
mindre formell auktoritet. Detta fick negativa konsekvenser eftersom for-
mell auktoritet är ett viktigt styrinstrument för att kunna styra den kom-
munala förvaltningen.   

Märk väl att kommunchefens starka ställning inte behöver betyda att 
denne haft som mål att uppnå statusen som kommunens starke man. I 
viss bemärkelse kan även han ses som ett offer för den patriarkala makt-
modellens hegemoni. Efter perioden 1989–1994, som många upplevde 
som en period av svag politisk styrning, fanns det ett behov att stärka den 
politiska styrningsrollen. Det fanns dock ett problem. När Kjell Norberg 
tog över uppdraget som ordförande i kommunstyrelsen hade den institu-
tionella ordningen förändrats. Före införandet av kommundelsnämnder 
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och beställare- och utföraremodellen, vilade den patriarkala maktmodel-
lens modus operandi på att kommunstyrelsens ordförande kunde styra för-
valtningen via de övriga kommunalråden. När Norberg tog över som sty-
relsens ordförande fanns inte dena möjlighet kvar. Dels ingick han inte på 
samma sätt i en sammansvetsad grupp män som föregångarna gjort. Dels 
tillät inte de nya spelreglerna att kommunalråden gav order åt förvalt-
ningscheferna. För att kunna styra kommunen på samma sätt som Karl-
Erik Wernersson hade gjort behövde Norberg en stark tjänsteman. Han 
valde i det läget utbildningsdirektören Björn Johansson. En tjänsteman 
som han kände väl sedan tidigare, och som många informanter påstod 
hade hållit sig i bakgrunden, i avvaktan på att socialdemokraterna skulle 
återta makten i Norrköpings kommunfullmäktige.   

Flera informanter säger att Johansson inte hade en särskilt stark ställ-
ning 1994. Många av chefstjänstemän hade dessutom svårt att inordna sig 
under en högsta chef. De var vana vid att ansvara inför ett kommunalråd, 
inte en tjänsteman. För att den patriarkala maktmodellen skulle kunna 
fungera behövde således Norberg stärka Johanssons ställning i den admi-
nistrativa hierarkin. Detta kom också att ske när Norberg själv tog beslu-
tet att utnämna Johansson till kommunchef. Det nära samarbete som ut-
vecklades mellan kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen mel-
lan 1995 och 2000 bidrog sedan till att stärka den senares ställning i hie-
rarkin. Kommunchefen fick bland annat ta ett mycket stor ekonomiskt an-
svar och tillsammans styrde de kommunen fram tills dess att Kjell Nor-
berg hastigt avled. Många informanter menar att det uppstod ett maktva-
kuum. Det berodde på att kommunen fram till dess hade styrts av dessa 
två personer. När Norberg gick bort blev Johansson plötsligt ensam kvar. 
Förvaltningen var vid det laget ”inkörd” på att Johansson delvis hade 
fungerat som en slags tillförordnad kommunstyrelseordförande, men nu 
fick kommunchefen även ta ansvar för att se till att den politiska besluts-
organisationen fungerade. Turbulensen kring Gunnel Gennebäcks avgång 
bidrog till att han som kommunchef fick ta ett ansvar för kommunen som 
gick långt utövar vad som förväntas av en kommunchef.   

Denna händelseutveckling, menar jag, bottnade ytterst i föreställning-
en om att politisk makt likställdes med kommunstyrelsens ordförandens 
förmåga att styra de kommunala tjänstemännen, samt att denna förmåga 
baserades på att den informella maktstrukturen understödde den patriar-
kala maktmodellen. I den bemärkelsen kan man påstå att kommunchefen 
delvis blev offer för den patriarkala traditionens hegemoni.  
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Olika former av manlig auktoritet 
Svante Beckman har försökt klargöra på vilka sociala grunder ledarskaps-
positioner utövas.10 Beckman menar att olika positioner gör anspråk på 
makt baserad på om dessa legitimeras av omgivningens prestationsför-
väntningar eller om omgivningen känner samhörighet med positionsin-
nehavaren. Valda politikers makt baseras enligt detta synsätt dels på att 
de företräder ett parti (gemenskap) dels i kraft av aktörsrollen (ordföran-
de etc.). Detta kallar Beckman för statusgrundad auktoritet. Mot bak-
grund av denna uppdelning är det uppenbart att den partibaserade auk-
toriteten förändrades mellan 1970 och 2006. Detta vittnar inte minst valet 
2002 om eftersom partiet under denna mandatperiod företräddes i kom-
munalpolitiken av en majoritet kvinnor. Däremot visar min avhandling 
att den makt som är bunden till formella roller, som till exempel ordfö-
rande i kommunstyrelsen, har byggt på den patriarkala maktmodellen. 
Det innebär att de tyngsta aktörsrollerna förutsätter att innehavaren lever 
upp till den auktoritära manligheten som idealtyp.   

Den politiska aktörsroller definieras även i relation till förvaltningens 
professionella auktoritet. På förvaltningssidan skiljer Beckman mellan ex-
perten och byråkraten. Experten behöver inte ha en formell position för att 
kunna göra anspråk på makt medan byråkratens makt i huvudsak bygger 
på den formella auktoritet som följer av själva positionen i det hierarkiska 
systemet. Denna uppdelning kan bidra till att förklara varför den politiska 
styrningens underliggande makt har modulerats på basis av den auktori-
tära manligheten. Beckman pekar i sitt resonemang på en viktig punkt, 
nämligen att den prestationsbaserade auktoriteten har varit överordnad 
alla andra former av auktoritet. Det som förenar Jarméus, Wernersson och 
Norberg i deras respektive roll som kommunstyrelsens ordförande var 
med andra ord att de även kunde göra anspråk på den prestationsbasera-
de auktoriteten. Det kunde så att säga i egenskap av att vara den ledande 
politikern också ”leverera” resultat. Det ger hög status bland tjänstemän-
nen eftersom dessa uppfattar att det är politiken som styr. Omvänt inne-
bär det att en kommunstyrelseordförande som inte uppfattas kunna leve-
rera resultat inte heller erkänns ha auktoritet att styra tjänstemännen. 
Istället tenderar tjänstemännen att styra politiken för att på så sätt säker-
ställa att rätt beslut fattas. Både rollen som expert och rollen som byråkrat 
har en tydlig koppling till det auktoritära manlighetsidealet som idealtyp. 
När det instrumentella handlingsidealet möter den förhandlande manlig-
heten, eller kvinnliga politiker som företräder ett kommunikativt hand-
lingsideal, är det sannolikt så att det instrumentella/auktoritära idealet 
ges en överordnad ställning. Sett ur ett genusperspektiv kan man dra 
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slutsatsen att när Jonsson och andra forskare talar om ett möte mellan en 
politisk och en administrativ logik, talar de egentligen om ett möte mellan 
olika genuskodade handlingsideal.11   

Mycket talar dock för att makten över den politiska dagordningen för-
sköts till kommunstyrelsens kontor och till kommunchefen under perio-
den 2000–2006. Efter Norbergs bortgång har kommunchefen officiellt fun-
gerat som förvaltningschefernas chef, och informellt som kommunens 
ekonomi- och näringslivschef. Detta kan tolkas som att det har funnits en 
stark man även under 2000-talet. Men den starke mannen har inte varit en 
politiker utan en tjänsteman. Både manliga och kvinnliga politiker hävdar 
att kommunchefens starka ställning har inneburit att den politiska makten 
fick ett minskat handlingsutrymme under denna period. Den kritik som 
riktades mot den politiska ledningen kan, menar jag, förstås mot bak-
grund av det spänningsförhållande som uppstod i mötet mellan två olika 
genusregimer.   

Ytterligare en slutsats är att när politiker och tjänstemän efterlyser en 
starkare politisk styrning, efterfrågar man i själva verket en starkare man-
lighet. Avhandlingen visar således att problemet med bristande kvalitativ 
jämställdhet i kommunal politik inte kan förstås som enbart ett problem 
som rör relationen mellan kvinnor och män, utan att problemet också har 
varit intimt förbundet med relationen mellan politik och förvaltning.   

Jag vill även understryka att genus är en verksam dimension i for-
mandet av kommuners allmänna utveckling. Genusperspektivet är sam-
tidigt användbart för att synliggöra den informella maktstruktur som un-
derbygger politisk makt, men som många gånger lämnas utanför i studier 
av lokal politik. Forskning som enbart fokuserar relationer mellan formel-
la positioner eller institutioner är oftast av stort värde för att förstå de po-
litiska systemens uppbyggnad, men kan sällan förklara på vilka grunder 
politisk makt faktiskt utövas. Det är min förhoppning att avhandlingen 
har bidragit med en pusselbit till lösningen på problemet med bristande 
kvalitativ jämställdhet.   
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Summary in English  
The aim of this dissertation is to examine women’s and men’s access to 
quantitative and qualitative political power in the municipality of Norr-
köping between 1970 and 2006. Norrköping is a middle-sized community 
that once was one of Sweden’s largest textile manufacturing centres. Dur-
ing most of the city’s political history the political leadership has been 
dominated by men. From the mid-1970s and forward the gender repre-
sentation in the local municipal council became more equal between the 
sexes. In the late 1990s, in quantitative terms the political leadership in 
Norrköping appeared to be gender-equal. However, several female politi-
cians belonging to the Social Democratic Party claimed that this was not 
the case. Despite the Swedish government’s efforts to establish better gen-
der equality, and despite a rising number of women councillors in the 
municipal council, male politicians still seem to hold the real (genuine) 
power. Thus, it appears that an increasing number of female politicians in 
itself does not change the patriarchal order of power.   

The Premise of the Dissertation  
Gender equality has both a quantitative and a qualitative aspect. Quanti-
tative gender equality entails an equal number of women and men as 
elected representatives in the local political assemblies. Qualitative gender 
equality means that women and men have equal access to genuine power 
or, in other words, that female politicians are allowed to influence the 
political agenda on the same basis as male.    

The problem of qualitative gender equality seems to arise in situations 
where female politicians perceive that they are being excluded from genu-
ine power due to their gender. In other words, the main problem with the 
imbalance between women’s and men’s access to genuine power is con-
nected with invisible discrimination structures in social practice that tend to 
reduce the value of women’s political participation and to subordinate 
women to men.   

The premise of this inquiry is that an unequal distribution of genuine 
power between women and men in politics has to do with both gender-
based power structures as well as the relationships between politicians in 
leadership positions and male employees in leadership positions in the 
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municipal administration. There are three main questions of interest in 
this dissertation. Firstly, in what respects did the formal representation of 
women and men elected as representatives in the municipal council, the 
municipal executive board, and other boards change in the period 
1970―2006? Secondly, how did politicians and employed municipal ad-
ministrators describe the structures of power that grant genuine power, 
and how did informal power relations relate to the gender-based power 
structure? Thirdly, focusing on women’s increasing participation in gov-
erning processes I ask in what respects the male dominance in the ad-
ministration circumscribed the possibilities of female politicians in leader-
ship positions to exercise genuine power? With these questions as the 
starting point, I have studied political power structures in relation to 
women and men as well as in relation to actors in political and adminis-
trative leadership positions in the municipality of Norrköping.   

Theoretical Framework 
As mentioned above, gender equality can be studied as a two-dimen-
sional problem. On the one hand there is the question of how many indi-
viduals of each sex are elected representatives in political assemblies. On 
the other hand there is also the question how much and in what way women 
as political representatives have access to the machinery of power. This 
means that an unequal distribution of power can be scrutinized either 
with quantitative, statistical methods or based on more qualitative meth-
ods and cultural analysis. In this dissertation, I have combined these two 
methods but the main emphasis is on qualitative methods, such as inter-
views and text analysis.  

From the perspective of Pierre Bourdieu the concept of political field re-
fers to institutionalized political power. Bourdieu sees the political field as 
structured according to what is at stake within the field. From a historical 
point of view this struggle can be understood as a struggle between dif-
ferent groups of men. Thus, the political field is the sphere where people 
struggle for political domination, though this struggle until recent years 
only took place among men. Following Bourdieu one can claim that the 
symbolic dominance of male politicians is a form of political capital.  

The sociologist Robert W. Connell understands a gender regime as the 
state of play in gender-based power relations in a given institution. Rely-
ing on this concept I have developed an analytical framework to analyze 
the informal power structures. The concept of “gender regimes” can be 
understood as the patterning of gender processes in particular social units 
at a particular historical time. In the dissertation’s theoretical approach, 
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the concept of gender regime in combination with the concepts of manli-
ness, male homosociality and the hegemony of men, offer a complex way 
of analyzing gender and power relations at a local level.   

My standpoint in the theoretical debate about the concept of power is 
that one must separate power based on manufacturing consent from 
power based on coercion. This study deals only with the former aspect of 
power relations between individuals or institutions. The purpose in this 
particular case is to examine the social mechanisms that create social con-
sensus rather than conflict. For that reason Antonio Gramsci’s concept of 
hegemony and analysis of discourses in texts are more fruitful theoretical 
tools.   

The Gramscian concept of hegemony suggests that the dominance of 
one social group over another acquires some degree of consent from the 
subordinate, as opposed to dominance purely by force. I have used it 
rather narrowly to refer specifically to the dominance of men. 

A hegemon has a superiority of “discursive power“, meaning it can 
shape and promote the legitimating principles on which its hegemony 
rests. Discursive power helps to constitute systems of knowledge and 
belief as well as social relationships in accordance with the interest of the 
power elite in control of the political apparatus.  

 According to Norman Fairclough, “discourse” can be conceived as 
language put to use as social practice. Discourse is a way of signifying a 
particular domain of social practice from a particular perspective. On the 
one hand, discourse is shaped and constrained by factors such as gender, 
which in combination with other orders of power subordinates women to 
men. On the other hand, discourse helps to constitute social identities and 
social relationships. Fairclough views discourse as having three dimen-
sions: text, discursive practice (or discourse practice), and social practice 
(or sociocultural practice). The notion of discursive practice refers to the 
production and reception of messages. Social structure is defined in this 
dissertation as the mental maps or cultural models that people carry in 
their heads. For example, I demonstrate that knowing when and how to 
use “the right language” will shape social practices which in turn help 
male politicians in leading positions to maintain the social structure based 
on the hegemony of men. Thus, in this perspective text can be analyzed as 
a communicative record of the representations of facts and beliefs con-
nected to the political and administration elite in control of the local au-
thority.   

At the textual level, I examine questions concerning how participants 
and political questions about gender equality are treated. I highlight for 
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example the vocabulary used in the dissemination of information by the 
municipal executive board. Another example is the “force” of utterances. 
In other words, I examine what kind of speech activities are being per-
formed by men in leadership positions to prevent questions of equality 
between the sexes from threatening the institutional order.   

Results of the Study 
Empirically, one finding in this dissertation is that the informants describe 
real political power as the capability of the chairman of the municipal 
executive board to govern the municipal administration. The substructure 
of informal relations and personal networks therefore seems to be crucial 
for governing the administration. The use of ideal types provides a basic 
method to compare narratives about different people who have occupied 
the position as chairman of the municipal executive board, conveyed by 
persons being interviewed. The ideal types function as a means to classify 
the character of the informal substructure. Since the political field once 
was built on homogeneous relations between male representatives, I 
choose to use the notion of “manliness” as a standpoint in the analysis.   

From this aspect the method is to analyse the gender regime from the 
perspective that the substructure underlying political leader’s ability to 
govern can be based on different modes of power relations, which in turn 
are associated with two ideal-typical male images. One mode of the sub-
structures distribution of informal power is based on a patriarchal power 
model associated with authoritarian manliness as an ideal type. The oppo-
site mode is based on a more egalitarian power model associated with 
negotiating manliness as an ideal type. I have used these two ideal types to 
pinpoint key changes in statements that are put forward in the oral source 
material.  

The dissertation documents and illustrates that the political gender 
regime in the municpality of Norrköping has been built upon an informal 
power structure based on a patriarchal power model and on authoritarian 
manliness as an ideal type. This power model has supported a gender 
regime that excluded women from real power and influence until the 
beginning of the 21st century. In Chapter 6, I focus on the formal gender 
representation in the municipal board organization and the municipal 
executive board. This chapter shows a gradual increase in the number of 
women in what is often called spheres of “soft” activities. In this chapter I 
will on the contrary show that the number of male politicians was high in 
both “soft” and “hard” spheres of activities between 1970 and 2006. It 
should be noted that a change in the formal gender structure occurred 
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after the municipal election in 2002. Following this election there was a 
remarkable increase of women as members of boards. There was also a 
remarkable increase in women’s formal representation on the executive 
board as well as in the number of female municipal commissioners. After 
2002 the political apparatus top echelon actually became dominated by 
women politicians.  

It is documented in this study that many people experienced a quali-
tative change regarding women as political leaders in the period 2002 to 
2006. One conclusion is that this gender regime created a more woman-
friendly atmosphere among the top politicians. In that respect one can say 
that the genuine power balance between the sexes became more equal 
during that period.   

In Chapters 7 to 10, I examine various dimensions of the gender re-
gime. A conclusion that can be drawn, based upon the empirical findings 
in these chapters, is that the increasing number of women in political 
leadership positions took place at the same time as the governing role of 
local politician was changing. Thus, women reached the highest levels in 
the local power hierarchy at the same time as the dominant discourse 
prescribed a role with less formal authority. This most likely had an effect 
on the instruments for controlling the administration.   

Main Conclusions 
One of the main conclusions in this study is that a shift in the power bal-
ance between politicians and employees in the administration occurred 
during the period 2000—2006. Especially the chief of the municipal ad-
ministration committee obtained a very strong power position vis-à-vis 
the chairman of the municipal executive board and other politicians in 
leadership positions (mostly women).   

An aspect is to what extent women’s access to genuine power in the 
period 1970—2000 can be understood as integration in a “shrinking insti-
tution”. According to several statements in the interviews, both politicians 
and employees regard the chief of the municipal administration as the 
“real” leader of the political apparatus between 2000 and 2006. A large 
number of interviewees emphasized that, compared with persons holding 
the position of chairman of the executive board in the past, the chairman 
during 2002—2006 is considered to be a “weak” leader. Their conclusion 
is that a weak political leadership is the main explanation for the shift in 
power balance. Despite a changing political gender regime in the 21st cen-
tury power was still based on a patriarchal model.   

Another conclusion to be drawn from the empirical analyses is that 
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during the 21st century women politicians in leadership positions have 
transformed the social identity of the gender regime. This means that 
certain points about what were perceived as typical feminine qualities 
today are accepted as compatible with a governing mentality. Thus, gen-
erally the political gender regime in the 21st century promotes leadership 
based on cooperation, communication and the division and delegation of 
power. This gender regime seems to rest on the negotiating manliness as 
an ideal type and on the logic of inclusion rather than exclusion of women 
politicians.   

In light of these empirical findings, political power in the framework 
of a more communicative gender regime can be interpreted in two ways. 
On the one hand it can be understood as a more feminine attitude to gov-
ernance. In that case it means that women’s access to genuine political 
power has increased between 1970 and 2006. On the other hand the com-
municative and negotiating political leadership can be understood as an 
expression of a political institution being drained of genuine power. The 
criticism of the chairman of the executive board for being “weak” can 
therefore be understood as a criticism of the political government’s lack of 
traditional patriarchal manliness.  
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