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Sammanfattning 

 

Denna fallstudie handlar om att undersöka hur nomineringsprocessen ser ut inom Umeå 

kommun för ordförandeposterna och vice ordförandeposterna inom de tre kommunala organen: 

kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och nämnderna. Metoder som har använts är semi 

strukturerade intervjuer samt samling av statistik från internet över könsfördelningen bland 

nämnda ovan poster samt ledamöter inom kommunfullmäktige från Umeå kommuns hemsida. 

Detta för att jämföra Umeå kommuns könsfördelning med det nationella snittet för kommuner 

inom Sverige. Det sker en horisontell jämförelse mellan Umeå kommun och det nationella 

snittet men även vertikala jämförelser både inom Umeå kommun och inom det nationella snittet. 

Teorier som arbetet grundar sig i är Wides makthierarki samt marginalisering inom den 

vertikala maktfördelningen. Det studien kommer fram till är att könsfördelningen blir skevare 

när vi jämför ledamöter i kommunfullmäktige med ordförandeposterna inom de tre kommunala 

organen. Detta är inte enskilt för Umeå kommun utan samma mönster går att urskilja inom det 

nationella snittet. Nomineringsprocessen inom Umeå kommun är uppdelad på det sättet att först 

har partierna en intern nomineringsprocess och när den är klar så skickas nomineringarna vidare 

till den andra delen som är kommunfullmäktiges nomineringsprocess. Det framkom att det 

grundläggande jobbet med nomineringsprocessen bedrivs inom partierna för att enbart klubbas 

igenom i kommunfullmäktiges nomineringsprocess.  
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1. Inledning 

Ett problem inom politiken är den ojämställdheten som råder, vilket innebär att männen är 

överrepresenterade på bekostnad av kvinnors underrepresentation. Tidigare forskning har visat 

på att det är männen som historiskt sett har bestämt mest och på grund av det fått förtur till det 

politiska rummet. Kvinnor har på grund av dessa strukturer haft det svårt att släppas in på 

samma arena som männen.1 Strategier för att lyckas ändra på den ojämna balansen tar idag allt 

större plats, och där det främsta medlet är könskvotering. Därav kommer begreppet 

könskvotering som kommer beskrivas och ligga i fokus genom hela uppsatsen. Det blir 

vanligare och vanligare med könskvotering på vallistor i Sverige och även att ta kön i beaktning 

när olika förtroendeposter ska väljas2. Olika partier har listor över i vilken ordning deras 

representanter bli invalda i olika församlingar som exempelvis riksdagen på nationell nivå eller 

kommunfullmäktige på kommunal nivå.  

  

Könskvotering inom politiken innebär att innehållet på vallistorna är en blandning av kvinnor 

och män. Detta görs för att lyckas få en relativ jämn fördelning av könen på de 

förtroendepositioner paritet kommer att få fylla efter valet. Den metod som det oftast pratas om 

är varvade listor med varannan man och kvinna; om en man står först på listan så är nästa person 

på listan en kvinna o.s.v. Genom detta system säkerställs en viss grad av jämn fördelning. Det 

går att dela in politisk könskvotering i två kategorier: hård könskvotering innebär att det är ett 

tydligt och obligatoriskt krav inom ett parti att använda sig av könskvotering på ett förutbestämt 

sätt medan mjuk könskvotering är en rekommendation men inte tvingande. Det som de har 

gemensamt är att de tar kandidatens kön i beaktning vid nomineras.3 Den politiska 

representationen som kvinnor har beror på tre ”kritiska faser”. Den första fasen är att kvinnor 

först ska rekryteras till partiet, den andra är att de skall nomineras och sättas upp på valsedlarna 

och den tredje att de ska få väljarna rösta fram dem.4 Alla dessa faktorer påverkar hur hög 

kvinnorepresentationen blir på de olika nivåerna inom partier på kommunal nivå. Dessa nivåer 

appliceras in i Wides begrepp makthierarki som kommer förklaras senare i uppsatsen. 

 

                                                 
1 Wide, Jessika, Kvinnors politiska representation i ett jämförande perspektiv – nationell och lokal nivå, Diss., 

Umeå Universitet, 2006, 86. 
2 Wide, Jessika, Kvinnors politiska representation i ett jämförande perspektiv – nationell och lokal nivå, 30. 
3 Wide, Jessika, Social representativitet i den lokala demokratin Partierna som politikens grindvakter? 

Stockholm: Wolters Kluwer, Statens offentliga utredningar, 2015:96, 124. 
4 Wide, Jessika, Social representativitet i den lokala demokratin Partierna som politikens grindvakter? 127-128. 
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Det uppstod diskussioner redan på 80-talet om att införa könskvotering i form av varvade listor 

som en lag. Detta skedde aldrig men det kom ut en offentlig utredning ut som heter ”Varannan 

damernas”5 som mest troligen påverkade kvinnorepresentationen inom partier och folkvalda 

organ.6 Nu i senare tid så ses 40/60 som en jämn könsfördelning7. 

 

Detta undersöks i Umeå kommun där det kan antas att arbetet med jämställd könsfördelning 

bör vara i rullning, exempelvis utifrån att 6 % av de som röstade i Umeå kommun röstade på 

Feministiskt Initiativ (FI) i riksdagsvalet8 samt 3,9 % i kommunalvalet9. FI fick tre mandat i 

kommunfullmäktige vid valet 2014, och det är näst flest i hela landet. Den enda kommun där 

FI har fler mandat är Simrishamn där de fick fem mandat10. Socialdemokraterna är ett uttalat 

feministiskt parti11 som använder sig av varvade listor 1213, och både Socialdemokraterna och 

FI går starkt i kommunen. Detta kan tolkas som att Umeå är en märkbart feministisk kommun 

vilket gör den till ett intressant objekt för en fallstudie med koppling till kön. Ordförande för 

kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt ordförande i de olika nämnderna och alla vice 

ordföranden för tidigare nämnda politiska organ är de förtroendeuppdrag som kommer att 

räknas som högre politiskt poster i denna studie. När studien diskuterar kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och nämnderna så kommer de benämnas som ”de tre kommunala organen”. 

Nämnderna är speciella för att de inte är en enskild konstellation som kommunstyrelsen eller 

kommunfullmäktige utan det är ett flertal olika nämnder. Till dess att de skiljer sig åt kommer 

de att benämnas som ett organ.  

 

 

                                                 
5 Utredningen om kvinnorepresentation, Varannan damernas: slutbetänkande från Utredningen om 

kvinnorepresentation, Allmänna förl., Stockholm, 1987 
6 Wide, Jessika, Kvinnors politiska representation i ett jämförande perspektiv – nationell och lokal nivå, Diss., 

Umeå Universitet, 2006, 176. 
7 Nationalencyklopedin, jämställdhet. 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jämställdhet (hämtad 2017-01-07) 
8 Valmyndigheten, Val till riksdagen - Röster - Västerbottens län, 2014-09-19, 10:57:18. 

http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rvalkrets/28/index.html (Hämtad 2017-01-02) 
9 Valmyndigheten, Val till kommunfullmäktige i Umeå – Röster, 2014-09-20, 11:48:32. 

http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/K/kommun/24/80/index.html (Hämtad 2017-01-02) 
10 Ottoson, Maria. Fi tar mandat i 13 kommuner. Dagenssamhälle. 2014-09-15, 09,37. 

http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/fi-tar-mandat-i-13-kommuner-10714 (Hämtad 2016-12-19) 
11 Socialdemokraterna, En feministisk regering http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/En-

feministisk-regering/ (Hämtad 2016-12-19) 
12 Wide, Jessika, Kvinnors politiska representation i ett jämförande perspektiv – nationell och lokal nivå, Diss., 

Umeå Universitet, 2006, 177. 
13 Wide, Jessika, Social representativitet i den lokala demokratin Partierna som politikens grindvakter? 

Stockholm: Wolters Kluwer, Statens offentliga utredningar, 2015:96, 125. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ne.se.proxy.ub.umu.se%2Fuppslagsverk%2Fencyklopedi%2Fl%C3%A5ng%2Fj%C3%A4mst%C3%A4lldhet&h=WAQHjnwjX
http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rvalkrets/28/index.html
http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/K/kommun/24/80/index.html
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/fi-tar-mandat-i-13-kommuner-10714
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/En-feministisk-regering/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/En-feministisk-regering/
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1.1 Forskningsbidrag 

Det forskningsbidrag som denna uppsats syftar till göra är att bidra med förståelse över hur den 

kommunala politiken jobbar med könsfördelning och kvinnorepresentation. Den kommunala 

nivån är sällan i fokus i jämförelse med den nationella nivån, trots att den kommunala nivå är 

högst delaktig i hur våra liv ser ut på en daglig basis och eventuellt kvinnors liv i större 

utsträckning än männens14. Uppsatsen kommer även att försöka hjälpa till att fylla den 

kunskapslucka som finns om den kommunala nivåns nomineringsprocess och dess jobb med 

jämn könsfördelning. Det finns god tillgång till forskning om detta område på den nationella 

nivån men begränsat om den kommunala nivån. Det existerar god forskning över hur det ser ut 

nationellt med könsfördelning inom de tre kommunala organen men det är en ihop slagning av 

alla kommuner i landet. Det går inte att urskilja en enstaka kommun ur det arbetet. Denna studie 

hoppas bidra till att fylla en av dem platserna, platsen för Umeå kommun och hitta faktorer som 

kan spela roll och förklara varför könsfördelningen ser ut som den gör.15 Om vi kollar 

internationellt så är kunskapsluckan ännu större och det finns väldigt få sammanställningar över 

kvinnors representation inom den lokala politiken. De få som finns innehåller enbart ett 

sjuttiotal länder. 16  

 

1.2 Syfte 

Denna studies syfte är att genomföra en fallstudie inom Umeå kommun för att öka förståelsen 

för hur nomineringsprocessen ser ut för ordförandeposterna och vice ordförandeposterna inom 

de tre kommunala organen och vilka faktorer som påverkar under nomineringsprocessen.  

Syftet har även varit att kolla på könsfördelningen för ordförandeposter och vice 

ordförandeposter i de tre kommunala organen med fokus på den kvinnliga representationen 

inom Umeå kommun. Det kommer att analyseras utifrån vilka faktorer som förslagsvis kan 

påverka vem som nomineras och undersöka om det, som tidigare forskning har tytt på, är 

svårare för kvinnor än män att sitta som både ordförande och vice ordförande i samma nämnd, 

kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Den aktuella statistiken sätts i relation till det 

nationella snittet av könsfördelning i ordförandeposter och vice ordförandeposter för att få en 

nationell jämförelse och jämförs även med könsfördelningen i kommunfullmäktige för en 

kommunal jämförelse. 

                                                 
14 Wide, Jessika, Kvinnors politiska representation i ett jämförande perspektiv – nationell och lokal nivå, Diss., 

Umeå Universitet, 2006, 2. 
15 Statistiska centralbyrån, Demokratistatistik Rapport 22, Förtroendevalda i kommuner och landsting 2015. 
16 Wide, Jessika, Kvinnors politiska representation i ett jämförande perspektiv – nationell och lokal nivå, Diss., 

Umeå Universitet, 2006, 73 
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1.3 Frågeställningar 

 Mina frågeställningar är: 

- Vilka skillnader alternativt likheter går det att återfinna i könsfördelningen inom Umeå 

kommun på ordförandeposterna och vice ordförandeposterna i de tre kommunala 

organen och det nationella snittet? 

- Hur ser nomineringsprocessen ut för ordförandeposterna och vice ordförandeposterna 

och vilka faktorer påverkar vem som nomineras? 

- Hur ser könsfördelningen ut bland ordförandeposterna och vice ordförandeposterna 

jämfört med kommunalfullmäktiges könsfördelning? 

 

1.4 Avgränsningar 

Eftersom denna fallstudie fokuserar primärt på de som är högst upp i Wides makthierarki och i 

mindre grad på de som sitter enbart i kommunfullmäktige. Ledamöter i kommunfullmäktige är 

enbart siffor och statistik i denna uppsatts men inte lika framträdande som de som 

ordförandeposterna och vice ordförandeposterna. Uppsatsen primära fokus ligger på de som har 

mest reell makt inom kommunen och eftersom de som enbart är i ledamöter 

kommunfullmäktige är de med lägst makt så prioriteras de bort att intervjuas. Andra 

avgränsningar som görs är att enbart kolla hur det ser ut i Umeå kommun. Att inte ta in en till 

kommun är en nödvändig avgränsning eftersom detta är en uppsats som saknar resurser, tid och 

kunskap för att göra en sådan omfattande studie. Det nationella snittet har även inte en 

förklararing till varför könsfördelningen är skev eller vilka faktorer som påverkar. 

 

1.5 Disposition 

I kapitel 1 som just presenterats har introduktion, syfte, frågeställningar och avgränsningar lett 

vidare till kapitel 2 som innehåller teorianknytningar och tidigare forskning redovisar närmare, 

I kapitel 3 tas metoden upp, vilka metoder som är använda för att samla empiri till studien. 

Senare i kapitel 4 kommer data redovisas för läsaren och vara strukturerad i fyra övergripande 

teman. Den första är data som fanns via Umeå kommuns hemsida, den andra är vilken data som 

fanns om könsfördelning nationellt. Det tredje temat i kapitel 4 bygger på intervjuerna och vad 

informanterna berättar. Det sista temat är en sammanslagning som tar data från de andra temana. 

Kapitel 5 analyserar data och varje frågeställning får en egen rubrik under vilken den analyserar 

för att bygga upp till det sista kapitlet. Det näst sista kapitlet, kapitel 6 är avslutning och i där 



 

5 

 

är det en genomgång av slutsatserna av hela studien och där diskuteras även begräsningar som 

studien har. Kapitel 7 som är det sista kapitlet behandlar källor i en referenslista. 
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2. Teorianknytningar 

2.1 Generell tidigare forskning… 

”En vild chansning” uttrycker sig Philips i vilka effekter av ökad kvinnorepresentation inom 

politiken skulle ge, med argumentet att politiska institutioner inte förändras lätt. Forskning har 

både innan och efter det fokuserat i stor del till att ta reda på vilka effekter en ökad 

kvinnorepresentation ger. Det har kommer fler och fler empiriska studier som fokuseras på 

kvinnorepresentation inom politiken och vilka effekter de ger. Forskning bedrivs då både på 

makronivå om samhällen med fler valda kvinnliga politiker är mer jämställd än de med färre 

valda kvinnliga politiker. Forskning bedrivs även på mikronivå om kvinnliga politiker inriktar 

sig på att bedriva politik som är av särskild betydelse för kvinnor som socialpolitik 

familjepolitik och jämställdhet. Det finns då även tidigare studier som visar på att högre antal 

kvinnor som är valda påverkar kvinnliga medborgare, att de blir mer jämställda män i kategorier 

som inkomst, heltids vs deltids jobb och föräldraledighet.17 

 

2.2 Makthierarkin 

Tidigare forskningen på den lokala nivån är att desto högre upp en politiskt engagerad kommer 

inom politiken där det är indirekta val så är kvinnorepresentationen lägre än i 

kommunfullmäktige som är ett direkt val.18 Ett indirekt val är ett val via ombud eller andra 

representanter i ett beslutande organ19. Kommunfullmäktige ses formellt som det viktigaste 

politiska beslutsamlingen inom kommunerna men oftast tas besluten någon annanstans för att 

sedan gå igenom kommunfullmäktige relativt enkelt. Det finns forskning som visar på att 

kommunfullmäktige ses som svagt i förhållande till nämnder samt kommunstyrelsen.20 Enligt 

den forskningen så ser den kommunala makthierarkin ut på följande sätt: 

 

                                                 
17 Wängnerud, Lena, Sundell, Anders. European Political Science Review, (2012), 4:1, 97–120. European 

Consortium for Political Research, 97-98 
18 Wide, Jessika, Social representativitet i den lokala demokratin Partierna som politikens grindvakter? 

Stockholm: Wolters Kluwer, Statens offentliga utredningar, 2015:96, 133. 
19 Nationalencyklopedin, indirekt val. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/indirekt-val (Hämtad 

2017-01-06)  
20 Wide, Jessika, Social representativitet i den lokala demokratin Partierna som politikens grindvakter? 

Stockholm: Wolters Kluwer, Statens offentliga utredningar, 2015:96, 133. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/indirekt-val
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Wide, Jessika, Social representativitet i den lokala demokratin Partierna som politikens grindvakter? Stockholm: 

Wolters Kluwer, Statens offentliga utredningar, 2015:96, 134 

Figur 1 

2.3 Marginalisering inom vertikal maktfördelning 

I den ovan nämnda makthierarki kan vi se en så kallad vertikal maktfördelning. Marginalisering 

inom vertikal maktfördelning är en teori som innebär att ju högre upp du kommer i en 

makthierarki så blir det en skevare fördelning mellan olika grupper än det är lägre ner. Denna 

teori går att tillämpa inom politiken där kvinnorepresentationen bland ordförandeposterna inom 

de tre kommunala organen är betydligt lägre än de listor som de olika partierna går till val 

med21. I denna studie appliceras den som det står ovan att kolla på denna vertikala 

maktfördelning inom kommunen med fokus på kön. Enligt teorin vara jämnast könsfördelning 

i kommunalfullmäktige och skevast könsfördelning inom ordförandeposterna. Det kommer 

kollas på kommunalfullmäktige, vice ordföranden och ordföranden i denna studie. 

 

2.4 Kan enbart vara en kvinna som är vice eller ordförande, inte båda. 

Det finns tidigare forskning gällande USA som visar på att det med störst sannolikhet inte är 

två kvinna som ordförande och vice ordförande samtidigt. En skulle kunna tro att när en kvinna 

är ordförande eller vice ordförande skulle hon använda sin informella makt till att försöka hjälpa 

sina kvinnliga kollegor och genom det få in fler kvinnor. Ett annat resultat är att när det 

                                                 
21 Wide, Jessika, Social representativitet i den lokala demokratin Partierna som politikens grindvakter? 

Stockholm: Wolters Kluwer, Statens offentliga utredningar, 2015:96, 135. 

1. Ordförande kommunstyrelsen

2. Ordförande kommunalfullmäktige

3. Ordförande i facknämnd

4. 1:e/2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

5. 1:e/2:e vice ordförande i kommunfullmäktige

6. 1.e/2:e vice ordförande i facknämnd

7. Ledamot i kommunstyrelsen

8. Ersättare i kommunstyrelsen

9. Ledamot i facknämnd

10. Ersättare i facknämnd

11. Kommunfullmäktigeledamot
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nomineras en kvinna till ordförande så sjunker sannolikheten att det även nominera en kvinna 

till vicepositionen. Detta gäller både om det är ett allmänt eller slutet val inom ett parti. Enligt 

den tidigare studien så ställer inte kvinnor upp i lika stor utsträckning som män på grund av 

faktorer som att könen har olika ambitionsnivåer, skillnader i politiskt intresse samt 

självförtroende inom den politiska arenan. Det finns samtidigt en benägenhet att nominera 

kvinnor i högre utsträckning när de har stor chans att förlora valet. En av teorierna till varför 

det enbart kan vara en kvinna som ordförande eller vice ordförande är för att de vill främja 

mångfald så att de fångar upp fler väljare som kan känna igen sig i kandidaten. Studien menar 

även att sprickan i ”glastaket”, som tas upp senare, inte är tillräckligt stort för fler än ett 

begränsat antal kvinnor ska komma igenom.22 

 

2.5 Partitillhörighet 

Tidigare forskning inom val i USA visar på att när Demokraterna och Republikanerna ska 

nominera vice-guvernörer inom partiet så har de samma tendenser att nominera kvinnor som 

män. När omröstningar sker indirekt, alltså internt inom de olika partierna så väljs kvinnor fram 

i lika hög utsträckning inom både Demokraterna och Republikanerna. När det hålls val för 

allmänheten så är demokraternas väljare mer villiga att rösta på kvinnor än vad de republikanska 

väljarna är.23 Anledningar som tas upp till varför det ser ut så är att de två partierna strävar båda 

efter att ha en jämn könsfördelning. Partitillhörighet borde då enligt forskningen inte spela en 

betydande roll på de platser som väljs intern inom partierna.  

 

2.6 Glastaket 

Fenomenet “glastaket” innebär att vissa individer eller grupper har en gräns för hur högt de kan 

komma i sin karriär inom en organisation eller arbetsplats. Teorin är utformad för att förstå 

varför detta händer primärt kvinnor och etniska minoriteter 24. Begreppet är metaforiskt för en 

osynlig barriär som inte går att tränga igenom25. Fenomenet kan upprätthållas dels av direkt 

diskriminering som är olaglig men framför allt av indirekt diskriminering som går mer 

obemärkt förbi. För kvinnor har det genom tiderna funnits kulturella och strukturella fördomar 

                                                 
22 Hennings, Valerie M, Urbatsch, R.There Can Be Only One (Woman on the Ticket): Gender in Candidate 

Nominations, Polit Behav 2015 37, 750. 
23 Hennings, Valerie M, Urbatsch, R. Gender, Partisanship, and Candidate-Selection Mechanisms, State Politics 

& Policy Quarterly 2016, Vol. 16(3), 305. 
24 Bratton, John, Gold, Jeff. Human resource management theory and practice. 5th edition. New York: Palegrave 

Mcmillian. 2012, 157. 
25Bell, Myrtle, Mclaughlin, Mary, Sequeira, Jennifer. Discrimination, Harassment, and the Glass Ceiling: 

Women Executives as Change Agents, Journal of Business Ethics, 2002, Vol.37(1), 68. 



 

9 

 

om hur deras karriärer ska se ut och utvecklas och dessa föreställningar finns indirekt kvar idag. 

Kvinnor kan börja ett arbete mer kvalificerad än en man men likväl rör sig kvinnas karriär 

långsammare uppåt än mannens gör26. Barriärerna kan grunda sig i könsstereotyper, kvinnors 

problem att inte få tillträde till samma arbetslivserfarenheter som män, bias i rekrytering eller 

hur ledningen inom en organisation ser på ojämlikhet och därav hur deras arbete emot 

diskriminering ser ut27. När kvinnor stängs ute från ledande positioner så argumenterar Burke 

och28 för att det lätt skapas en ond cirkel där det inte anses vara prioriterat att stödja kvinnors 

karriärer då de ändå inte finns representerade. Det minskar möjligheterna för kvinnor både som 

ledare och som arbetstagare i organisationen att ta del av program mot exempelvis sexuella 

trakasserier och genom det minska problemet med glastaket29. Resultatet av allt detta är att det 

är vanligt att kvinnorna antingen helt enkelt slutar på sitt arbete eller får lov att acceptera att 

deras karriärer stannar precis under mannens30. Min studie kommer använda sig av teorin för 

att se om den är applicerbar på studien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Bratton, John, Gold, Jeff. Human resource management theory and practice. 5th edition. New York: Palegrave 

Mcmillian. 2012. 198, 227 
27 Bell, Myrtle, Mclaughlin, Mary, Sequeira, Jennifer. Discrimination, Harassment, and the Glass Ceiling: 

Women Executives as Change Agents, Journal of Business Ethics, 2002, Vol.37(1), 68. 
28 McKeen, C, A. Do Women at the Top Make a Difference? Gender Proportions and the Experiences of 

Managerial and Professional Women, 1996, Human Relations 49, 72. 
29 McKeen, C, A. Do Women at the Top Make a Difference? Gender Proportions and the Experiences of 

Managerial and Professional Women, 72. 
30 Bratton, John, Gold, Jeff. Human resource management theory and practice. 5th edition. New York: Palegrave 

Mcmillian. 2012, 227. 
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3. Metod 

3.1 En kvalitativ fallstudie Umeå kommun 

Denna studie är en fallstudie av Umeå kommun och könsfördelningen på ordförandeposterna 

och vice ordförandeposterna. En fallstudie är uppbyggd så att det är en jämförande studie och 

det krävs minst två analysenheter för att lyckas jämföra31. I detta fall är de två analysenheterna 

Umeå kommun och det nationella snittet. De material som används i denna undersökning 

kommer från intervjuer från två socialdemokratiska politiker med insyn i 

valberedningsprocessen inom Umeå kommun samt Umeå kommuns hemsida. Umeå kommun 

har sina traditionella rötter i Socialdemokratin och arbetarrörelsen och det är 

Socialdemokraterna som har suttit vid makten sedan år 199532. Kommun är en progressiv 

kommun som vill vara i framkant med att komma med nya idéer och vara en förebild33. Umeå 

kommun har även en väldigt jämn fördelning av könen inom kommunfullmäktige, det är bara 

en man men än kvinnor och det är för att det är ett ojämnt antal platser34. Detta visar det på att 

Umeå är en starkt feministiskt kommun som vill vara progressiv så gör det den till en intressant 

fallstudie utifrån teorin om att politisk tillhörighet inte spelar roll i stänga val. 

 

Materialet som är insamlat kommer från två typer av källor och har därmed samlats in med 

hjälp av två olika metoder. Den ena är datasamling via internet. Här tas information från 

kommunens hemsida där det står hur nämnderna är uppbyggda och vilka som sitter på de olika 

posterna. Då det står vem som innehar ordförandeposterna och vice ordförandeposten så gick 

det att göra en sammanställning av kön på olika poster som redogörs senare. Den andra 

datainsamlingen är semistrukturerade samtalsintervjuer. Det är två stycken förtroendevalda 

som har intervjuas om hur nomineringsprocessen ser ut. Dessa två intervjuer spelades in för att 

möjliggöra citering och så det är möjligt att lyssna igenom det igen. Ifrån dessa intervjuer så tas 

den relevanta informationen ut och används för att analysera. 

 

                                                 
31 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena. Metodpraktikan, Vällingby: Elanders 

Sverige AB, 2012, 108-109. 
32 Holmlund, Lennart, S-info, 2017. http://www.s-info.se/page/default.asp?id=1522 (Hämtad 2017-01-07) 
33 Umeå, Varumärkesplattform, 

http://www.umea.se/funktioner/omwebbplatsen/varumarkesplattformen.4.1821d6e811c67c7e79580001647.html 

(Hämtad 2016-12-19) 
34 Umeå kommun, Livsmiljöbarometern, Könsfördelning i kommunfullmäktige, 2015-11-26. 

http://livsmiljo.umea.se/folkhalsa-och-tillganglighet/goda-livsvillkor/delaktighet-och-inflytande/konsfordelning-

i-kommunfullmaktige/compare/ (Hämtad 2017-01-06) 

http://www.s-info.se/page/default.asp?id=1522
http://www.umea.se/funktioner/omwebbplatsen/varumarkesplattformen.4.1821d6e811c67c7e79580001647.html
http://livsmiljo.umea.se/folkhalsa-och-tillganglighet/goda-livsvillkor/delaktighet-och-inflytande/konsfordelning-i-kommunfullmaktige/compare/
http://livsmiljo.umea.se/folkhalsa-och-tillganglighet/goda-livsvillkor/delaktighet-och-inflytande/konsfordelning-i-kommunfullmaktige/compare/
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3.2 Validitet och reliabilitet 

Validitet är något av det svåraste och mest centrala problemet inom empirisk forskning. 

Forskaren måste ständigt tänka på att se till att det finns en korrelation mellan den teoretiska 

och operationell definitionen. Reliabiliteten i en studie kan bli sämre om det orsakas slarv- eller 

slumpfel under datainsamlingen eller i den senare databearbetningen. Det kan röra sig om 

slarvigt skrivna anteckningar eller brusigt ljud under intervjun. Validitet och reliabilitet i studier 

är hög om studien lyckas mäta det som den syftar till att mäta utan störning i form av fel.35 

Arbete som är gjort för att öka validiteten i denna studie är bland annat att välja en 

semistrukturerad intervju där frågorna blir strukturerade och är genomtänkta för att undersöka 

det som är meningen. Inom den kvalitativa forskningen så är det viktigt med kritisk reflektion 

över forskarens roll och hur tydlig forskaren är genom hela analysen. Även viktigt för forskaren 

själv att förstå att hen inte kan vara helt objektiv då forskarens förförståelse samt kulturell 

kompetens om området sedan tidigare kan avspeglas.36 

 

3.3 Samtalsintervju 

Studien använder sig av samtalsintervjuer. I samtalsintervjuer så refereras intervjupersonen till 

som informanter37. Det finns många fördelar med samtalsintervjuer, till exempel att det finns 

utrymme för ett samspel mellan forskaren och informanten. Det är passande att använda när 

forskaren ska studera ett fält som inte är välstuderat, till exempel detta fält. Det ger forskaren 

möjlighet att utan mycket förkunskap ändå lyckas ta reda på vad som är relevant under 

samtalsprocessen.38 Att lyckas ta fram hur intervjupersonerna i denna studie ser på 

nomineringsprocessen är av det centrala då det är de som dels nominerar men även blir 

nominerade och då är det viktigt att ta reda på deras upplevelse.  

 

Något som kännetecknar intervjuer med semistrukturerad uppbyggnad är att de är strukturerade 

intervjufrågor men som även ger både intervjuaren och informanten frihet. Informantens frihet 

kommer från att hen kan utveckla sitt svar samt förklara sina tankar utan att behöva vara 

begränsade till att svara kortfattat eller inom en stram ram vilket det är i en strukturerad intervju. 

Friheten för intervjuaren är att hen inte måste följa intervjumanualen fullständigt utan ges frihet 

att lägga till frågor under intervjun för att det har kommit fram nya frågor som intervjuaren 

                                                 
35 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena. Metodpraktikan, Vällingby: Elanders 

Sverige AB, 2012, 57-63. 
36 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena. Metodpraktikan, 82-83. 
37 ibid, 228. 
38 ibid, 253. 
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finner relevanta att ställa då de frågorna som var tänkta innan inte fångar hela svaret som 

intervjuaren är ute efter39. Fler fördelar med en semistrukturerade intervju är att tack vare 

friheten som ges så få forskaren en djupare förståelse av komplexa fenomen. Detta gör att 

strukturen i samtalet styrs mer av intervjuaren informanten. Då blir intervjuerna blir mer lika 

varandra och blir därmed enklare att jämföra de olika svaren samt då blir det lättare att analysera 

svaren som gets. Oerfarna intervjuare gör det även lättare för sig att skapa högre validitet om 

frågorna samt intervjuernas struktur är bestämd innan intervjuerna. 40 

 

3.4 Informanterna 

Deltagarna i studien är två politiker med förtroendeuppdrag inom Umeå kommun på mandat av 

Socialdemokraterna. Det är inte vilket förtroendeuppdrag de olika personerna har som kommer 

stå i centrum men deras förtroendeuppdrag har möjligen hjälpt dem att skaffa sig denna 

kunskap. En av informanterna kan på grund av sitt uppdrag inom en av de tre kommunala 

organen, och alltså är vald av kommunfullmäktige, ge en relevant syn på hur 

nomineringsprocessen ser ut enligt hens uppfattning. Den andre som intervjuades har erfarenhet 

av valberedning inom Socialdemokraterna och kan därför ge viktig information och insyn i hur 

det egentligen går till med nomineringsprocessen och hur valberedningen jobbar med att 

nominera de olika maktposterna utifrån informantens perspektiv. Innan intervjuerna tog rum så 

skickades ett informationsblad ut till informanterna som tog upp punkter som studiens syfte, 

lite information om forskaren, sekretess samt etik. De etiska riktlinjerna som har använts har 

kommit från vetenskapsrådet som behandlar punkter som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet41. 

 

3.5 Intervjumanual 

Innan intervjumanualen skrevs var det viktigt att tänka på några punkter om intervjumanualens 

uppbyggnad och struktur. En av de punkterna var att få informanten att känna sig bekväm och 

det är gjordes med att ställa några bakgrundsfrågor för att sedan gå över till de viktiga frågorna. 

Dessa skall då byggas upp i olika tematiska kategorier och inom dessa kategorier ska frågorna 

ställas i en logiskt följd då det beroende på vilka följd frågorna är ordnade kan komma att 

påverka svaren. Det är viktigt att tänka på att inte göra för långa frågor då de ofta kan begränsa 

                                                 
39 Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon & Nilsson, Marco. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. 2 upplagan. 

Malmö : Gleerups. 2014, 149 – 150. 
40 Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon & Nilsson, Marco. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. 149-152. 
41 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Elanders 

Gotab, 7-14. 
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informanternas svar och att då går syftet med att använda sig av en semistrukturerad intervju, 

att låta informanten berätta om sin värld och upplevelse, bort. Om studien ska lyckas ha en hög 

validitet så krävs det även att frågorna inte är ledande utan ska istället försöka ställa allmänna 

frågor men med möjlighet att ställa frågorna mer detaljerade. Frågorna borde inte heller 

använda sig av fackspråk då det finns risk att intervjupersonerna inte förstår frågorna och det 

kan skada validiteten. Om detta sker finns det möjlighet att leda till felaktiga slutsatser för att 

informanten inte förstod frågan.42  

 

Intervjumanualen som användes till denna studie byggdes upp utifrån dessa kriterier och ska 

nu redovisas mer i detalj. Den börjar med ett par enkla frågor för att göra informanten bekväm. 

Dessa frågor var bland annat vilket förtroendeuppdrag hen sitter på och om de satt på något 

förtroendeuppdrag innan kommunvalet 2014. Efter dessa frågor kommer de olika kategorier 

som intervjumanualen är uppbyggd efter. Den första kategorin som tas upp är 

”Nomineringsprocessen” där informanten får den största och öppnaste frågan om att förklara 

hur de upplever att nomineringsprocessen ser ut för ordförandeposterna och vice 

ordförandeposterna. Sedan gå studien vidare till kategorin ”Valberedningen” som innehåller 

frågor kring hur valberedningarna jobbar med att nominera. Under denna kategori tas det upp 

om det finns två separata valberedningar, en inom kommunen och en inom partiet samt hur 

processen ser ut inom dem. Den sista kategorin är ”kön” och där ställs frågor om hur kön är 

något som tas i beräkning i nomineringsprocessen samt om det finns direktiv över 

könsfördelning. Intervjun avslutas med att fråga respondenten om det är något mer hen vill 

tillägga. 

 

 

 

 

                                                 
42 Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon & Nilsson, Marco. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. 2 upplagan. 

Malmö : Gleerups. 2014, 156-158. 
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4. Empirisk genomgång 

4.1 Data över fördelningen av ordförandeposter och vice ordförandeposter i Umeå 

kommun samt ledamöter i kommunfullmäktige 

Nedan följer en sammanställning av hur könsfördelningen ser ut på de olika positionerna som 

denna studie syftar till att undersöka. Tabell 1 är uppställd så att det går att se hur många män 

respektive kvinnor som är förtroendevald som ordförande och vice ordförande. Tabell 2 

redovisar hur könsfördelningen ser ut inom kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och de 

olika nämnderna på ordförandeposterna och vice ordförandeposterna. 

 

Procentsatsen som används i Tabell 1 behöver räknas ut för att det ska kunna vara jämförbart 

med det nationella snittet så används formeln x/y * 100, som i vardagligt språk kallas delen 

delat med det hela gånger hundra. Som räkneexempel förklaras uträckningen för ordföranden. 

Om det är 11 män så blir det de som blir ”delen”, alltså ”x” och är det 4 kvinnor så blir det som 

är 4 ”delen” och eftersom det blir 15 sammanlagt så är 15 som är det ”hela” eller ”y” som det 

kan kallas. Så 11 delat med 15 blir 0,733 och det avrundas till 0,73. Efter 0,73 är uträknat så 

ska det gångras med 100. 0.73 gånger 100 blir 73. I ett mer matematiskt språk blir det 11/15 * 

100  = 73. När en av dessa uträkningar är gjorda så är det enklare att räkna ut hur många procent 

som är kvinnor. Då går det att ta 100 minus procentenheten för män för att få fram återstående 

procent kvinnor. I detta fall 100 – 73 = 27. Studien vill vara på den säkra sidan så därför görs 

den första uträckningen på kvinnor också, 4/15 * 100 = 27. Dessa tre uträckningar har gjorts på 

alla fem kategorier i Tabell 1. 
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Kategori                                           Frekvens                               Andel        Procentandel 

Ordförande män:  11  11/15 73% 

Ordförande kvinnor:  4  4/15 27% 

Totalt antal ordföranden:  15   100% 

 

Vice ordförande män:  11  12/19 63% 

Vice ordförande kvinnor:  8  8/19 37% 

Totalt antal vice ordförande: 19   100% 

 

Två män på positionerna:  7  7/9 78% 

Två kvinnor på positionerna: 2  2/9 22% 

Totalt antal där två är av samma kön: 9   100% 

 

Alla på posterna är män:  6  6/7 86% 

Alla på posterna är kvinnor: 1  1/7 14% 

Totalt antal där alla är samma kön: 7   100% 

  

Ledamöter kommunfullmäktige män:  33  33/65 49% 

Ledamöter kommunfullmäktige kvinnor:32  32/65 51% 

Totalt antal ledamöter:  65   100% 

Tabell 1 

I några fall finns det två vice ordföranden i nämnderna och i dessa fall finns det alltid mins två 

av antingen kvinnor eller män. Men det finns även organ där det enbart sitter en ordförande och 

en vice ordförande där båda dessa är av samma kön. Det är dessa som utgör kategorin ”två 

män” och ”två kvinnor”. Det är även en kategori där både ordförande och en eller två vice 

ordförande är av samma kön. Där alla på de positionerna är av samma kön oavsett om det är tre 

eller två personer. De utgör kategorin ”alla på posterna är män” och ”alla på posterna är kvinnor 
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Könsfördelning bland ordförande och vice ordförande i de tre kommunala organen 

Byggnadsnämnden ordförande: Man. Vice: Två män.  

Fritidsnämnden ordförande: Man. Vice: Man. 

För- och grundskolenämnden ordförande: Kvinna. Vice: Man. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ordförande: Man. Vice: Man. 

Individ- och familjenämnden ordförande: Man. Vice: Kvinna. 

Kommunalfullmäktige ordförande: Kvinna. Vice: Man och Kvinna. 

Kommunstyrelsen ordförande: Man. Vice: Man och Kvinna. 

Kulturnämnden ordförande: Man. Vice: Kvinna. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ordförande: Man. Vice: Kvinna. 

Teknisk nämnd ordförande: Kvinna. Vice: Man. 

Valnämnd ordförande: Man. Vice: Kvinna. 

Äldrenämnden ordförande: Kvinna. Vice: Två kvinnor. 

Överförmyndarnämnden ordförande: Man. Vice: Man. 

Umeåregionens nämnd gällande drift och hantering av peradm system ordförande: Man. Vice: 

Man. 

Gemensam nämnd med Skellefteå-IT tjänster ordförande: Man. Vice: Man. 

Tabell 2 

 

4.2 Nationell könsfördelning inom kommuner 

Om studien ska lyckas besvara den första frågeställningen behövs även information om det 

nationella snittet. Detta presenteras nedan. Använd data kommer från Demokratistatistik 

Rapport 22 ”FÖRTROENDEVALDA i kommuner och landsting 2015”.   
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      Kategori                           Procentenhet 

Ordförande nationellt snitt män:    63 % 

Ordförande nationellt snitt kvinnor:    37 % 

Totalt antal nationellt:     100 % 

 

Vice ordförande nationellt snitt män:    59 % 

Vice ordförande nationellt snitt kvinnor:    41 % 

Totalt antal nationellt:     100 % 

 

Ledamöter kommunfullmäktige nationellt snitt män:   57 % 

Ledamöter kommunfullmäktige nationellt snitt kvinnor:  43 % 

Totalt antal nationellt:     100 %43 

Statistiska centralbyrån, Demokratistatistik Rapport 22, Förtroendevalda i kommuner och landsting 2015, 53-54. 

Tabell 3 

 

4.3 Intervjuer 

Följande stycke är indelat i olika teman: nomineringsprocessen, interna nomineringsprocessen 

och den kommunala nomineringsprocessen. Nomineringsprocessen beskriver övergripande hur 

nomineringsprocessen ser ut från att den blir nominerad av en S-förening, t.ex. SSU eller 

Backens S-förening till den blir vald av kommunfullmäktige. Den interna 

nomineringsprocessen går igenom hur nomineringsprocessen ser ut internt hos 

Socialdemokraterna i Umeå kommun, från att nominering till att de blir valda i 

representantskapet. Mycket av fokusen ligger här både i studien och i intervjuerna för att det är 

inom partierna det finns mest makt enligt de intervjuade. I det sista temat så behandlas den 

kommunala nomineringsprocessen som går från partiernas nomineringar till 

kommunfullmäktiges valberedning till att kommunfullmäktige väljer dem. 

 

                                                 
43 Statistiska centralbyrån, Demokratistatistik Rapport 22, Förtroendevalda i kommuner och landsting 2015, 53-

54. 
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Figur 2 

 

Under redovisningen kommer inte intervjupersonernas svar skrivas ut separat om deras 

förklaring av nomineringsprocessen. Detta för att de gav väldigt liknande svar och 

upprepningen hade blivit stor, samt att det blir enklare både för läsaren och för forskaren om 

det skrivs som en sammanslagen text där deras svar sammanfattas. Nedanstående teman är 

intervjupersonernas upplevelse på hur nomineringsprocessen och måste inte nödvändigtvis vara 

ren fakta. En av informanterna mailade in två olika policydokument  

 

4.3.1 Nomineringsprocessen 

Den nomineringsprocess som kommer först är den inom partierna. Det är bara socialdemokrater 

som har blivit intervjuade så det är enbart deras nomineringsprocess som kommer beskrivas. 

Sedan kommer den inom kommunen och där är det kommunfullmäktiges valberedning som tar 

emot nomineringar av partierna och lägger fram ett eget förslag inför kommunfullmäktige.  

Socialdemokraterna som organisation i Umeå kommun är uppbyggda av flertalet S-föreningar. 

Det är dessa föreningar som i första hand nominerar till den interna valberedningen i partiet, 

dock får valberedningen även nominera själva utan att en förening har nominerat denne person. 

S-föreningarna ska vid sina nomineringar ta i beräkning faktorer som geografisk spridning, kön, 

facklig representation, ålder och bakgrund. Dessa kriterier måste även valberedningen förhålla 

sig till när de kommer med sitt förslag till beslut. Valberedningen ska sedan jobba med att 

”lägga ett pussel” som det beskrivs som.  

 

Ett av de problemen en av informanterna uppger att valberedningen stöter på när de ska lägga 

detta pussel är att ett uppdrag kan få flertalet följduppdrag. Detta kan försvåra för att få till en 

jämn fördelning av alla grupper som ska vara representerade. Kommunstyrelsens ordförande 

får bl.a. vara ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, näringslivs och planeringsutskott 
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och ordförande i Umeå kommunföretag och flera andra uppdrag där det krävs den posten. Det 

tillkommer ett flertal uppdrag för att en blir förtroendevald för ett uppdrag. Det är något som 

ställer till det enligt den intervjuade. Om det hamnar t.ex. två män på två strategiska poster så 

blir det följaktligen män som sitter även på följduppdragen. Det informanten tycker är svårast 

är att se vad effekterna blir av detta. Personen tar upp som exempel att det första kommunalrådet 

får fler uppdrag än det andra kommunalrådet, och då det andra kommunalrådet är en kvinna 

blir det mannen som får fler följduppdrag. Valberedningen jobbar då med att lägga detta pussel 

för att få till en jämn fördelning som kan accepteras av partiet. Valberedningens förslag läggs 

senare fram till representantskapet. Det är partiets högst beslutande organ där det sitter 

representanter från alla S-föreningar. Beroende på hur stora föreningarna är så får de ett antal 

platser. Det är här förslaget ska röstas igenom för att efter det tas vidare till 

kommunfullmäktiges valberedning, och slutligen röstas igenom av kommunfullmäktige. 

 

4.3.2 Interna nomineringsprocessen inom partiet 

Den primära fokusen kommer ligga i partiernas nomineringsprocess då det i båda intervjuerna 

beskrivs att partiernas nomineringsprocess är den som är mest central av de två 

nomineringsprocesserna. Ungefär ett år innan kommunalvalet så utser Socialdemokraterna en 

så kallad ”kommunledning” och fastställer vallistorna till kommunfullmäktige och 

landstingsfullmäktige. Kommunledningen består av sex personer: kommunalråd ett och två, 

ordförande för äldrenämnden, individ- och familjenämnden, gymnasienämnden och för- och 

grundskolenämnden. Dessa sex personer är de som kommer sitta på heltidsuppdrag för enbart 

dessa poster och de skriver även på en kandidatförsäkran där det går med på att inte syssla med 

kriminella aktiviteter och att de måste vara en bra representant för partiet. Det är dessa personer 

som Socialdemokraterna går till val med och har ”på affischerna”, vilket är en informants egna 

formulering för att beskriva de personer som marknadsförs under valet. De resterande platserna 

utses kring kommunvalet. Då skickar de olika S-föreningarna in sina nomineringar till 

valberedningen så de kan börja jobba med att ”lägga pusslet”. Under arbetet med att lägga 

pusslet så måste valberedningen tänka på de tidigare nämnda direktiven, så som geografisk 

spridning, kön, ålder etc. En jämn könsfördelning är ett direktiv som är överställt de andra 

direktiven.  

 

Ett problem som tas upp är att valberedningen måste väga in att partiet har en kultur av att låta 

förtroendevalda som har gjort ett bra jobb sitta kvar nästa mandatperiod. Detta gör det svårt för 

valberedningen att agera fritt när de ska nominera. Det gäller då för valberedningen att göra ett 
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ordentligt jobb för att få en jämn fördelning så att de olika S-föreningarna blir nöjda med 

förslagen. Här kan det bli hårda diskussioner inom valberedningen då de internt kan ha olika 

åsikter om vilka som borde nomineras. Som tidigare nämnt får valberedningen nominera 

personer utöver de som S-föreningarna har nominerat. En av anledningarna till att detta sker 

kan vara att det är för få av det ena könet som är nominerad till en post och då kan 

valberedningen komplettera med en nominering av motsatt kön och säga att ” vi har valt att 

föreslå ett eget namn därför att det fanns en ojämn könsfördelning”. När de väl har kommit 

fram till vilka de ska nominera till de olika posterna så lägger de fram förslaget inför 

representantskapet. Även under det beslutande representantskapsmötet så är det möjligt för 

föreningar att nominera kandidater till olika poster. 

 

Enligt en av informanterna sitter alla S-föreningarna på olika många mandat i 

representantskapet. Mandatet är uppdelat efter hur stor föreningen är och det är kring 40 

föreningar och sammanlagt ett 70-tal mandat. När valberedningen lägger fram sina 

nomineringar så är det möjligt att det blir stora diskussioner på representantskapet. Anledningen 

beskrivs så här enligt en av informanternas egna ord: 

 

”Om valberedningen fångar in och klarar att fånga in vad partiets olika ställningar och förstår dels förstår 

partiet och samtidigt motivera sina val då kan det går jättebra. Men det kan också gå väldigt dåligt för 

valberedningen om man inte har gjort ett gott förarbete. Och då blir det stora slitningar i partiet då det blir 

omröstningar och så. Så att det är väldigt viktigt att man har folk i valberedningen som dels har ett 

förtroende i paritet och sen förstår och kan partiet och kan kandidaterna. Så att det upplevs som att det är 

en schysst process så att säga.”  

 

Om det är ett tjugotal S-föreningar som nominerar till en ordförandepost men valberedningen 

inte lyssnar på dem utan nominerar ett eget namn så finns det risk för att det kommer att bli en 

konflikt inom representantskapet. Samma informant som ovan menar att valberedningen borde 

jobba med de nomineringar som kommer in med vissa undantag för att få till en jämnare 

fördelning. Den andra informanten gav förklaringen att det gäller för valberedningen att vara 

”lyhörd att försöka hitta ett förslag alla kan känna: den här helheten blir bra”. 

Representantskapet kan gå smidigt och fort om valberedningen har gjort ett gott jobb där de har 

varit lyhörda och tagit in partiets olika ställningar. Har de inte gjort det som står ovan är det 

bäddat för konflikt inom representantskapet med slitningar och många omröstningar. 
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4.3.3 Kommunfullmäktiges valberedning 

När det väl är röstat igenom allt på representantskapet så skickas det vidare till 

kommunfullmäktiges valberedning. Kommunfullmäktige förklaras av en av informanterna på 

följande sätt:  

”Fullmäktiges makt är ju så att säga folkets företrädare i nån mening och jobbar för det allmänna 

[…] medans partiernas valberedning jobbar för partierna”. 

 

 I kommunfullmäktiges valberedning sitter den formella makten över vilka som ska nomineras 

för de olika posterna. Men allt grundarbete är redan gjort inom partierna över vilka som ska 

sitta på de olika posterna och därför klubbas igenom rent formellt. Båda informanter anser att 

mest reell makt sitter inom partiernas valberedning och inte i kommunfullmäktiges 

valberedning.  

 

4.3.4 Könsfördelning 

Problem med att jämna ut könsfördelning utifrån givna direktiv kan vara svårt om det bara går 

att göra med nya uppdrag, men inte går att korrigera strukturen att redan valda män sitter kvar 

på samma poster. Andra väganden kan komma in. I vissa fall är de berörda personerna 

deltidsarvoderade för sitt ordförandeskap och då kan personen få ett till ordförandeskap inom 

något annat för få heltidsarvodering. Det är möjligt att det inte finns tillräckligt många av ett 

kön som har förutsättningarna eller erfarenheter nog att ha ett av uppdragen. Om det problemet 

ska lösas gäller det att partierna får in nya engagerade tidigt, stötta dem och låta dem växa.  

 

Under intervjuerna diskuterades även hur det skulle gå till för att få en jämn könsfördelning 

inom de tre kommunala organen från de borgerliga partiernas sida. Ett problem som togs upp 

var att de borgerliga partierna enbart har ett mandat var i varje nämnd, alltså fyra platser 

sammanlagt, och en av dem sitter som vice ordförande. Eftersom det ofta är ett problem att män 

är de som står först på listor eller nomineringar så kan det bli ett problem om partierna enbart 

får en plats var. De borgerliga partierna går dock till val tillsammans och genom att gå till val 

med två män och två kvinnor till varje nämnd så skulle de kunna främja en jämn könsfördelning 

inom nämnderna från det borgerliga hållet. Informanten lyfter även möjligheten för de 

borgerliga partierna att ta fram en man och en kvinna var till varje plats som de har till sitt 

förfogande, och sen får kommunfullmäktiges valberedning plocka fram en jämn könsfördelning 

inom de tre kommunala organen. 
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Men det har sina problem att gå in hos partier och bestämma hur de ska göra och vilka de får 

nominera. Partier som har ett mandat kan inte tänka på könsfördelning för de vill har den 

lämpligaste kandidaten på det mandatet oavsett kön. Det går inte att rösta nej till ett partis 

förslag i kommunfullmäktiges valnämnd för att det blir en dålig könsfördelning. En informant 

säger att det inte är rätt att gå in och ändra i deras föreningsfrihet att utse vilka ledamöter de bör 

ha. Det gör det svårt att få en jämn könsfördelning inom nämnderna fast alla partier och 

valberedningen gör så gott de kan.  

 

En av informanterna ger förslag på anledningar hen tror kan påverka att män tenterar att få fler 

platser än kvinnor, trots att informanten säger att det inte beror på brist på kompetens. Hens 

teori är att det kan bero på att kvinnor får mer ansvar i hemmet och därav inte kan gå på lika 

många möten. Inom Socialdemokraterna så är processen lång innan en person kommer in och 

får ett uppdrag, vilket båda informanter lyfter. Under denna process byggs det upp ett 

förtroende. Om män och kvinnor inte har samma chans att bygga upp detta förtroende finns det 

risk att den nuvarande könsfördelningen upprätthålls.  

 

4.4 Uppdelning av poster mellan partierna 

Poster bland de tre kommunala organen fördelas efter kommunalvalet. År 2016 är det 

Socialdemokraterna som är det största partiet och är de som har majoritet tillsammans med 

Miljöpartiet. Socialdemokraterna innehar då alla ordförandeposterna. Vice ordförandeposterna 

fördelas ut mellan de borgerliga partierna främst. Det finns några undantag där Miljöpartiet 

också sitter på en vice ordförandepost men det rör sig då om att nämnden har två vice 

ordförandeposter. En av informanterna beskriver att en extra vice ordförandepost tillkommer 

genom förhandlingar mellan partier. Det handlar då om att vilja ha insyn i nämndens presidium. 

Efter förra valet 2010 så var det Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet som hade 

en majoritet i kommunfullmäktige. En av informanterna fortsätter att berätta att 

Socialdemokraterna förhandlade bort en ordförandepost till Vänsterpartiet och införde en extra 

vice ordförandepost så att Socialdemokraterna fick insyn i hur presidiet jobbade. I 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen sitter även Socialdemokraterna på varsin vice 

ordförandepost utöver deras ordförandepost. I både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

är det två vice ordförandeposter.  
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5. Analys 

5.1 Umeå kommuns könrepresenation jämfört med det nationella snittet 

 

5.1.1 Ordförandeposter 

Analysarbetet började med att jämföra ordförandeposter i Umeå kommun mot det nationella 

snittet. Antal män som är ordförande i de tre kommunala organen är elva och antalet kvinnor är 

fyra, vilket blir femton sammanlagt. Det är enbart procent som går att jämföra mellan det 

kommunala och det nationella då det är det enda jämförbara tillgängliga statistiken som går att 

hitta.  

Umeå kommun                                    Procentenhet 

Ordförande män:    73% 

Ordförande kvinnor:    27% 

 

Nationellt snitt                    Procentenhet 

Ordförande män:    63 % 

Ordförande kvinnor:    37 % 

Statistiska centralbyrån, Demokratistatistik Rapport 22, Förtroendevalda i kommuner och landsting 2015, 53-54. 

 

Det nationella snittet gäller år 2015, vilket är ett år tidigare än tidpunkten statistiken från Umeå 

kommun som är framtagen år 2016. Det går dock att motivera dess jämförbarhet genom att det 

inte har skett ett kommunval i Umeå sen år 2014 och därför bör fördelningen se ut ungefär som 

den gjorde vid fastställandet av alla mandat. Då det inte går att se om det skett några 

ordförandebyten nationellt bör jämförbarheten vara intakt om samma ovisshet gäller Umeå 

kommun.  
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Presenterar nedan två cirkeldiagram för att belysa skillnaderna på ett bättre visuellt sett.  

 

Demokratistatistik Rapport 22 ”FÖRTROENDEVALDA i kommuner och landsting 2015”, 53-54. 

 

 

Svårt att säga om 10 procentenheter är nära eller inte. Själva procentenheterna är en stor 

skillnad, framför allt när det kommer till när det gäller de som redan är i minoritet. Men 10 

procentenheter är inte många ordföranden om vi kollar på Umeå kommun. Där är varje 

ordförande värt 6.7 % åt varje håll. Det är bara två ordföranden som skiljer Umeå kommun från 

att komma över det nationella snittet. Förklaringar här kan vara som en informant lyfte var att 

ordföranden som har skött sitt jobb sitter kvar för att det är av denna kultur de har inom 

Socialdemokraterna i Umeå kommun. Det är Socialdemokraterna som står i fokus när det 

63

37

Könsrepresentationen Nationellt på ordförandeposterna

Män Kvinnor

73

27

Könsrepresentation Umeå kommun på ordförandeposterna

Män Kvinnor
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kommer till ordförandeposterna för det är de som tillsätter varje ordförandepost inom Umeå 

kommun. Följduppdrag är även något som kan spela in till varför det blir en 

ojämnkönsfördelning och eftersom det är en man som sitter som ordförande för 

kommunstyrelsen som har flertalet viktiga följduppdrag så kan det påverka också. 

 

Det är alltid svårt att visa statistik på ett representativt sätt då det är lätt att vinkla visualiseringar. 

10 procentenheter kan ses som en stor skillnad, och eventuellt vara det, men det bör nämnas att 

10 procentenheter inte är ett stort antal ordföranden i Umeå kommun. Om en ordförande som 

är exempelvis man byts ut mot en kvinna ökar kvinnornas representation med 6,7 

procentenheter och mäns representation sjunker följaktligen med 6,7 procentenheter. Det är 

alltså bara två ordföranden som nu är män som vid ersättande av kvinnor skulle få Umeå 

kommun att komma över det nationella snittet. En förklaring till att kvinnor ändå är i minoritet 

kan vara, som en informant lyfte, att ordföranden som har skött sitt jobb sitter kvar för att det 

är av denna kultur de har inom Socialdemokraterna i Umeå kommun. Följduppdrag är även 

något som kan spela in till varför det blir en ojämn könsfördelning, exempelvis genom att det 

är en man som sitter som ordförande för kommunstyrelsen, så blir det därav en man på de 

följduppdrag som ingår. 

 

5.1.2 vice ordförandeposter  

När könen finns beskrivna i procent kan de jämföras med det nationella snittet. Värt att nämna 

är att det är de borgerliga partierna som sitter på majoriteten av vice ordförandeposterna vilket 

gör att Socialdemokraternas nominerings- och valberedningsprocess inte är relevant men likväl 

påverkar könsfördelningen bland de i ledande positioner i de tre kommunala organen. Dock har 

Miljöpartiet två vice ordförandeposter i två nämnder och Socialdemokraterna en vice 

ordförandepost i Kommunstyrelsen. 

Umeå kommun                                  Procentenhet 

Vice ordförande män:     58% 

Vice ordförande kvinnor:     42% 

 

Nationella snittet                Procentenhet 

Vice ordförande män:     59 % 

Vice ordförande kvinnor:     41  

Statistiska centralbyrån, Demokratistatistik Rapport 22, Förtroendevalda i kommuner och landsting 2015, 53-54. 
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Här syns det att situationen är mer lik än på ordförandeposterna. Här skiljer det enbart en 

procentenhet mellan de olika könen när Umeå kommun jämförs mot det nationella snittet. Det 

är procentuellt fler kvinnliga vice ordföranden i Umeå än det nationella snittet.  

 

5.2 Nomineringsprocessen  

Nomineringsprocessen är förklarad i detalj i ”empirisk genomgång” så här följer bara en kort 

genomgång av hur nomineringsprocessen ser ut. Detta då frågeställningen i princip har 

besvarats redan där men kommer här att utvecklas. Steg ett är att de olika S-föreningarna 

nominerar till valberedningen och det är de som ”lägger pusslet” för att få till en bra helhet. 

Steg två är att valberedningen lägger fram sitt förslag för representantskapet. Där röstas det om 

vilka nomineringar som ska skickas vidare till kommunfullmäktiges valberedning. I steg tre 

ligger förslagen i händerna på kommunfullmäktiges valberedning som ska göra en egen 

sammansättning, men dessa baseras allt som oftast på partiernas förslag. Alltså är har det riktiga 

jobbet redan gjorts inom partierna i steg två. Steg fyra är att kommunfullmäktiges valberedning 

tar förslaget vidare för omröstning i kommunfullmäktige.  

 

Det som framkom mer och mer under intervjuerna var att den största reella makten sitter inom 

partierna om vilka som ska sitta på de olika posterna. Eftersom det är partierna som nominerar 

till kommunfullmäktiges valberedning så är det partiernas grundläggande jobb och deras olika 

interna policy påverkar vilka personer som det slutligen blir. I Socialdemokraternas 

nomineringsprocess finns det olika riktlinjer och direktiv. Direktiven de har är att hälften av de 

som sitter på deras förtroendeuppdrag inom de tre kommunala organen ska vara kvinnor och 

hälften ska vara män. En av informanterna berättar att en jämn könsfördelning är överstående 

de andra direktiven så som representation av olika etniciteter, geografisk spridning och ålder. 

Detta direktiv gäller inte att alla ordförandeposter ska ha precis jämn könsfördelning utan 

direktiven syftar till alla förtroendeuppdrag inom de kommunala organen.  

 

En faktor som enligt den empiriska data som försvårar för en jämn könsfördelning inom 

Socialdemokraterna i Umeå är att det är möjligt att det inte finns tillräckligt många kandidater 

av ett kön som har ett förtroende inom partiet. Orsaker till detta kan vara en marginalisering 

inom den vertikala maktfördelningen. Det kan vara en ond spiral som gör att antalet kvinnor 

med förtroende blir färre högre upp. De får inte uppdrag där de kan få erfarenhet och rum att 

växa och avfärdas sedan till nya uppdrag på grund av denna bristfällighet. Andra bidragande 
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orsaker till denna marginalisering kan vara det så kallade glastaket. Det finns kompetenta 

kvinnor men som enbart kan nå en viss höjd inom denna makthierarki för att inte kunna nå 

längre även om viljan och kompetensen finns. För om en kvinna väl lyckas ta sig igenom en 

spricka i detta glastak så finns det inte rum för hur många som helst att ta sig igenom. Det finns 

forskning som visar på att om en kvinna tar sig fram och blir exempelvis ordförande inom en 

nämnd så drar det ned chansen att en kvinna väljs som vice ordförande. Chansen att ha två 

kvinnor på dessa poster är lägre än att ha två män på posterna. Kvinnor kan jobba sig uppåt men 

de kan inte göra detta i samma utsträckning som män. Något som märks i statistiken över hur 

ofta det två av samma kön som ordförande och vice ordförande är att det i enlighet med den 

tidigare forskning är två män som sitter på posterna i högre utsträckning än kvinnor i Umeå 

kommun. I 78 % av fallen som det är två av samma kön så är det två män. Då är det alltså i 

enbart 22 % av fallen det är två kvinnor. Det kan vara en indikation på att sprickan i glastaket 

inte är tillräckligt stor för flera kvinnor att komma igenom samtidigt vilket är i enlighet med 

teorin om glastaket.  

Umeå kommun                  Antal                    Andel       Procentenhet 

Två män på positionerna:  7  7/9 78% 

Två kvinnor på positionerna: 2  2/9 22% 

 

För att ta studien vidare undersöks det även hur det ser ut om både ordförandeposten och vice 

ordförandeposten består av samma kön, alltså hur det ser ut i de organ där ena könet är helt 

utelämnat. Här är skillnaderna ännu större när vi jämför båda könen. Resultatet visar att män i 

86 % av fallen sitter på ordförandeposterna och vice ordförandeposterna och att det i enbart 14 

% av fallen är uteslutande kvinnor som innehar båda posterna. 

Umeå kommun                   Antal                    Andel         Procentenhet 

Alla på posterna är män:  6  6/7 86% 

Alla på posterna är kvinnor: 1  1/7 14% 

 

Här syns en tydligare marginalisering inom den vertikala maktfördelningen än innan och att 

glastaket kan sätta stop för kvinnor att arbeta sig upp. Detta går att göra ännu tydligare genom 

att ta fram siffrorna från både Umeå kommun och nationellt över könsfördelningen inom 

kommunfullmäktige.  Könsfördelningen inom Umeå kommun är då 51 % män och 49 % 

kvinnor. Det nationella snittet har precis som Umeå kommun sina jämnaste siffror bland 
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kommunfullmäktige. Det nationella snittet ligger 57 % män och 43 % kvinnor. Detta kan visa 

på en marginalisering inom den vertikala maktfördelningen. 

 

5.3 Marginaliseringen av kvinnor inom den vertikala maktfördelningen 

Genom tidigare presenterad statistik går det att utläsa könsfördelningen inom 

kommunfullmäktige i Umeå kommun är de som har minst skev könsfördelning med sina 51 % 

män och 49 % kvinnor. Studien går vidare uppåt inom makthierarkin och där är 

könsfördelningen på vice ordförandeposterna 58 % män och 42 % kvinnor. Redan här märks 

det skillnad till att könsfördelningen blir skevare och kvinnorepresentationen minskar med 7 

procentenheter. Jämförande med ordförandeposterna inom Umeå kommun så ligger 

ordförandeposterna bland männen på 73 % och 27 % hos kvinnor. Där sjunker 

kvinnorepresentationen ännu kraftigare från 42 procentenheter till 27 procentenheter. En 

sänkning på 15 procentenheter för kvinnors representation. Inom Umeå kommun ser vi en 

sänkning av kvinnorepresentationen från ledamöter i kommunfullmäktige till 

ordförandeposterna gå från 49 % till 27 % vilket är en sänkning på 22 procentenheter. 

Anledningen till att det sker en sådan påtaglig sänkning kan dels bero på att Umeå kommun har 

en sådan stark och jämn könsfördelning inom kommunfullmäktige där det endast skiljer 2 % 

mellan könen. Dels på att Umeå kommun har en skev könsfördelning på ordförandeposterna 

vilket ligger 10 % lägre än det nationella snittet. . Det är sammanfattningsvis tydligt att ju högre 

nivå i makthierarkin vilket undersöks så blir könsfördelningen skevare och 

kvinnorepresentationen mindre.  Detta går i linje med teorin om marginaliseringen inom den 

vertikala maktfördelningen. 

Umeå kommun  Antal  Andel    Procentenhet 

Ordförande män:  11  11/15 73% 

Ordförande kvinnor:  4  4/15 27% 

 

Vice ordförande män:  11  11/19 58% 

Vice ordförande kvinnor:  8  8/19 42% 

 

Ledamöter kommunfullmäktige män:  33  33/65 49% 

Ledamöter kommunfullmäktige kvinnor:32  32/65 51% 

Tabell 4 
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Det går att sätta Umeå kommuns skillnad på ordförandeposter och vice ordförandeposter till 

kommunfullmäktiges ledamöter i en jämförelse med det nationella snittet. Det nationella snittet 

på kommunfullmäktige så ligger kvinnorepresentationen på 43 % och det manliga på 57 %. 

Jämförs det med vice ordföranden på nationell nivå där kvinnorepresentationen ligger på 41 % 

så syns en sänkning på två procentenheter från kommunfullmäktige. Jämfört vidare så ligger 

kvinnorepresentationen på ordförandeposterna på 37 %. Där sker en minskning på enbart fyra 

procentenheter. Skillnaden på det nationella snittet mellan kommunfullmäktige till 

ordförandeposterna är då sex procentenheter. En skillnad som är lägre än den Umeå kommun 

visar på som är 22 procentenheter. 

Nationella snittet:                Procentenhet 

Ordförande nationellt snitt män:    63 % 

Ordförande nationellt snitt kvinnor:    37 % 

 

Vice ordförande nationellt snitt män:    59 % 

Vice ordförande nationellt snitt kvinnor:    41 % 

 

Ledamöter kommunfullmäktige nationellt snitt män:   57 % 

Ledamöter kommunfullmäktige nationellt snitt kvinnor:  43 % 

Statistiska centralbyrån, Demokratistatistik Rapport 22, Förtroendevalda i kommuner och landsting 2015, 53-54. 

Tabell 5 
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6. Avslutning 

6.1 Diskussion 

Denna studies syfte har varit att genomföra en fallstudie inom Umeå kommun för att öka 

förståelsen för hur nomineringsprocessen ser ut för ordförandeposterna och vice 

ordförandeposterna inom de tre kommunala organen och vilka faktorer som påverkar under 

nomineringsprocessen. Syftet har även varit att kolla på könsfördelningen för ordförandeposter 

och vice ordförandeposter i de tre kommunala organen med fokus på den kvinnliga 

representationen. Detta i jämförelse med det nationella snittet. Det som framkommer under 

studiens gång är att nomineringsprocessen ser olika ut beroende på vilket partis mandat det 

gäller. Studien har följt nomineringsprocessen som Socialdemokraterna använder sig av för att 

nominera sina kandidater. Det är inom partierna som det grundläggande jobbet utförs för att 

göra en nominering. De nomineringar ett parti skickar vidare till kommunfullmäktiges 

valberedning kommer med största sannolikhet att bli valda av kommunfullmäktige. 

Socialdemokraterna vann kommunvalet 2014 och därför får de tillsätta alla ordförandeposter 

inom de tre kommunala organen och de borgerliga partierna får majoriteten av vice 

ordförandeposterna.  

 

Studien synliggör olika faktorer som påverkar vem som får vilken post till följd av 

nomineringsprocessen och en faktor som framkom kan beskrivas genom teorin om 

marginalisering inom den vertikala maktfördelningen. Den grupp som undersöks är kvinnor 

och det går att se spår av att kvinnor marginaliseras mer desto högre nivå av makthierarkin som 

studeras. Inom Umeå kommun sjunker andelen kvinnor från 49 % av representanterna inom 

kommunfullmäktige till 27 % av de ordföranden inom de tre kommunala organen. Det går då 

att utläsa att kvinnorepresentationen krymper med 22 procentenheter när botten av 

makthierarkin jämförs med toppen av makthierarkin inom Umeå kommun. 

 

Umeå kommun jämförs även med det nationella snittet för att få perspektiv över 

könsfördelningen. Det går att utläsa att både Umeå kommun och det nationella snittet har en 

skevare könsfördelning procentuellt när båda deras vertikala maktfördelning studeras. Umeå 

kommun har en större skillnad i procentenheter än det nationella snittet när könsfördelningen 

jämförs mellan kommunfullmäktige och ordförandeposterna i de tre kommunala organen. 

Anledningen till Umeå kommun har ens större procentuell skillnad än det nationella snittet 

beror dels på att finns en jämnare könsfördelning i Umeås kommunfullmäktige än det nationella 
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snittet. Samtidigt som Umeå kommun har en skevare könsfördelning bland ordförandeposterna 

bland de tre kommunala organen. 

 

Resultatet att kommunfullmäktiges valberedning lade sitt förslag utifrån vad partierna redan 

antagit och att makten därför är intern inom partierna är överraskande men inte helt oväntat. Ett 

resultat som dock var förvånande är att det är en sådan skev könsfördelning bland 

ordförandeposterna för de tre kommunala organen inom Umeå kommun. Jag hade inför studien 

en stark tro på att resultatet skulle landa inom ramarna för 40/60. Nu gick förvisso både 

kommunfullmäktiges ledamöter och vice ordförandeposterna inom 40/60 gränsen men jag 

trodde ändå att alla tre organ skulle klara det, framförallt eftersom det nationella snittet var så 

pass nära 40/60 på ordförandeposterna. På förhand trodde jag att Umeå kommun skulle klara 

sig bättre än det nationella snittet.  

 

Jag anser att det behövs vidare forskning inom kvinnorepresentation inom den lokala politiken 

och framförallt inom toppen av makthierarkin bland de tre kommunala organen. Litteraturen 

som rör den svenska lokalpolitiken har kunskapsluckor där framförallt fler fallstudier skulle 

vara ett bra komplement. Jag har förhoppningar om att beslutsfattare tar forskning likt denna i 

beaktning i framtiden och genom det bidra till att krossa glastaket. Genom detta har Umeå 

kommun en möjlighet att ligga i framkant bland Sveriges kommuner när det kommer till 

kvinnorepresentationen inom de tre kommunala organen. Umeå kommun är på god väg till det 

men det behövs ännu arbete för att det ska bli verklighet. 

 

I framtida studier rekommenderar jag att det görs studier på andra partiers 

nomineringsprocesser och/eller fokusera på andra kommuner inom Sverige. De sammanställda 

data över alla kommuner i Sverige är god men inte för enskilda kommuner. Insikter och 

frågeställningar som jag skulle vilja ta vidaretill en uppföljning är att fråga vad som görs när 

beslutsfattarna inser att könsfördelningen är skev, accepteras det eller arbetas det med att lösa? 

Det vore även intressant att vet i hur stor utsträckning beslutsfattarna känner till 

könsfördelningen. 

 

6.2 Begräsningar 

Det finns ett antal olika begränsningar med denna studie. Dels befinner det sig brister i data 

eftersom Umeå kommun finns både med som sitt egen data men även finns de med i det 
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nationella snittet. Eftersom det nationella snittet var redan sammanställt och de olika 

kommunerna inte fanns med precis var det omöjligt att avlägsna Umeå kommun ur det 

nationella snittet. 

 

Det hade även varit möjligt att intervjua med hjälp av ostrukturerade intervjuer men det hade 

begränsat forskarens förmåga att förstå det komplexa fenomenet. Dock är det bra för studiens 

reliabilitet att det blev semi strukturerade intervjuer eftersom det blir lättare att ställa de rätta 

frågorna för att mäta det som är tänk att mäta om det finns en struktur. Är intervjun väl förbered 

så minskar risken att forskarens ställer irrelevanta frågor. Eftersom grundkunskapen om 

nomineringsprocessen inte var fullständig innan intervjun samt under intervjun så kom det fram 

frågor i efterhand om nomineringsprocessen men som inte har blivit besvarade. Detta möjliggör 

en sänkning av validitet i studien eftersom det finns brister mellan det teoretiska och 

operationella stadiet. 

 

På grund av att upplevelser inte är synonymt med fakta kan denna studie inte dra absoluta 

slutsatser om hur nomineringsprocessen ser ut. Med det sagt påstås inte att det informanterna 

som blev intervjuade sagt inte stämmer utan deras information och upplevelser är i högsta grad 

relevanta. Ett sätt att öka studiens validitet hade varit om tid och resurser funnits, kunnat 

inkludera fler informanter och därav ha fler oberoende källor att styrka informationen med. Ett 

annat sätt hade varit att kunna kombinera informanternas information med eventuella officiella 

policydokument. Detta var dock inte möjligt på grund av ett av studiens mest intressanta 

resultat: alla partier har olika nomineringsprocesser och interna diskussioner vilket gör att 

tillgång till officiella dokument inte alltid finns att tillgå. Detta gör att informationen 

informanterna gav var än mer värdefull. 

 

En till begränsning med studien är att den innehåller artiklar som är bedrivna på nationell nivå 

eller på delstatsnivå i USA. Det går att argumentera för att det är två för olika statsskick som 

USA respektive Sverige använder sig av och därför blir artiklarna irrelevanta. Fast jag anser att 

de är applicerbara i Sverige och det politiska landskapet.  
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