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Vad ska göras och från vilken utgångspunkt? 
 
 

”Helst skulle jag vilja se att man kunde arbeta parallellt 
män och kvinnor, det skulle kännas väldigt riktigt, men 
det är ju så att männen tar ju gärna över, med dom här 
härskarteknikerna, på olika sätt, medvetet eller omedvetet, 
och kvinnor faller väldigt lätt undan. Äh jag tar disken, 
äh jag … vi plockar undan här nu så det blir snyggt på 
bordet, såna där småsaker. För den skull menar jag inte 
att man måste ha det så där vansinnigt uppdelat att 
männen tar bilarna och sköter dom och byter däck och 
sånt, utan att flickor och kvinnor ska kunna göra såna 
saker också.” (ur intervju med medlem i Qulan, 73) 

 

Citatet beskriver hur en av de många aktivister jag intervjuat ser på 
kvinnors och mäns positioner i samhället, och på varför det finns ett 
behov för kvinnor att organisera sig i egna grupper om någon 
förändring ska komma till stånd. Hennes resonemang illustrerar det 
som många kvinnor i dagens Sverige på olika sätt ger uttryck för: att 
kvinnor fortfarande diskrimineras på grund av att de är just kvinnor. 
1925 gav Virginia Woolf ut essäsamlingen A Room of One’s Own där 
hon argumenterar för kvinnors rätt till makt över sina egna liv, både 
genom ekonomiskt oberoende och utrymme för eget kreativt, kritiskt 
tänkande. Woolf betonar vikten av ett eget rum, nödvändigheten av 
ett eget utrymme både materiellt och intellektuellt, som en förut-
sättning för att kvinnor ska kunna ta makt över sina egna liv. 
Utrymmet att utveckla ett eget kritiskt tänkande och därmed kunna 
vara med och ha inflytande i samhället följer enligt Woolf inte 
automatiskt av ekonomiskt oberoende, båda aspekterna behövs för att 
kvinnor ska kunna bli fullvärdiga medborgare. 

Woolfs tankar känns på flera sätt lika angelägna idag som när de 
skrevs, även om de formella omständigheterna (exempelvis gällande 
lagstiftning och politiska policyuttalanden) vad gäller kvinnors handlings-
utrymme, ser annorlunda ut i dagens Sverige jämfört med Woolfs 
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England. Woolfs text handlar om kvinnors handlingsutrymme både 
på ett symboliskt och ett praktiskt plan (även om dessa nivåer är 
oupplösligt sammanflätade) – ett handlingsutrymme jag betraktar som 
nödvändigt om målet är att etablera en fullvärdig demokrati för både 
kvinnor och män. Woolf berör däremot inte explicit (vilket inte är 
konstigt i ljuset av den tid hon skrev sin bok) en annan central 
förutsättning för att demokrati ska vara möjlig – vikten av kroppslig 
integritet. Det är framför allt feministiska aktivister och forskare från 
sjuttiotalet och framåt som uttryckligen har diskuterat mäns kontroll 
av kvinnors kroppar, som ett tecken på hur kvinnor objektifieras och 
därmed får sin handlingsförmåga beskuren (Eduards, 1997a).1  

Feministisk forskning har också visat hur uppdelningen av 
samhället i en offentlig och en privat sfär avpolitiserar kvinnors krav 
genom att placera dem i den privata sfären (se exempelvis Pateman, 
1988). Woolf var dock redan på tjugotalet klar över att uppdelningen 
av det samhälleliga rummet mellan privat och offentligt hade 
betydelse för kvinnors handlingsfrihet, genom att placeringen av 
kvinnor i det privata kringskar kvinnors möjligheter till inflytande. 
Caren Kaplan skriver så här om betydelsen av  A Room of One’s Own: 

 
”Such a concern with location and space, with rooms of 
one’s own, with the expanding ”home” from the 
domestic to the public sphere, has been one of the 
hallmarks of Western feminist practice.” (Kaplan, 
1994:137) 

Titeln till min avhandling är lånad från Virginia Woolf, men jag har 
lagt till ett frågetecken. Jämfört med den samhällssituation som Wolf 
utgick ifrån, kan idag andra problem sägas stå i vägen för 
möjligheterna att ställa krav på större inflytande för kvinnor. Min 
tolkning av situationen i dagens Sverige är att det inte på samma sätt 
är möjligt att ställa explicita krav på ett eget rum för kvinnor som 
Woolf gjorde. Snarare kan det sägas vara en politisk utmaning att 
argumentera för, och då på vilka sätt detta krav fortfarande är möjligt 

 
1 I boken Towards a new democratic order? Women’s organising in Sweden in the 1990’s utgår 
vi från att tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att det ska vara möjligt att 
skapa en reell demokrati. Dessa förutsättningar är arbete, inflytande och kroppslig 
integritet – varav det sista argumentet inte traditionellt brukar användas i teoretiska 
diskussioner om demokrati (Gustafsson, Eduards och Rönnblom, 1997). 
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att driva i ett land som blivit utnämnt av FN till världens mest 
jämställda.2 Ett sätt att kritiskt granska etablerade föreställningar om 
det jämställda Sverige är att studera kvinnors organisering i egna grupper. 
Genom att kvinnor organiserar sig i syfte att skapa sina egna rum kan 
de sägas utmana etablerade arenor för politik (Eduards, 1992). Under 
de senaste femton åren har kvinnor i glesbygd i ökad utsträckning 
organiserat sig i egna grupper och nätverk. En kartläggning som 
genomfördes 1996 visade att det då fanns 114 kvinnliga nätverk i 
glesbygd, landsbygd och i skärgården (Herlitz, 1997). Av dessa fanns 
44 i de tre nordligaste länen Jämtland, Västerbotten och Norrbotten, 
något som jag menar motiverar en studie i denna del av landet. 

Avhandlingen fokuserar kampen om politiken och om kvinnors 
inflytande, hur politik kan och bör definieras och bedrivas samt vilken 
betydelse kön har för detta. Genom att ställa relationen mellan kvinnors 
organisering och den etablerade politiken i centrum för analysen är 
min ambition att diskutera de begränsande principer som sätter 
gränser för kvinnors handlande i tre kommuner i norra Sverige. 
Kvinnors organisering definieras som en kamp för handlingsutrymme, 
eller en kamp för att uppnå en fullvärdig demokrati. Jag menar att det 
är genom att relatera denna kamp till olika kontexter – i det här fallet 
etablerad politik –  som den är möjlig att analysera. Således betraktas 
även kvinnors organisering som uttryck för politik. Det innebär att 
analysen tar sin utgångspunkt i en alternativ form för politik och på 
detta sätt även utsätter den etablerade politiken för kritisk granskning 
och därmed utmanar densamma. Men det är inte enbart makt-
relationer med avseende på kön som är avgörande för kvinnors 
handlingsutrymme. I den här studien har jag valt att även ge den 
territoriella kontexten betydelse genom att studera kvinnors 
organisering på ett territorium som traditionellt inte sammankopplas 
med kvinnorörelse –  Norrlands glesbygd och inland.  
 
 
 

 
2 Detta skedde 1995, inför FNs kvinnokonferens i Beijing. 
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Att fånga det ogripbara  
– om könsmaktordningars komplexitet 
På vilka sätt framträder könsmaktordningar i lokala kontexter när kvinnor 
genom att organisera sig i egna grupper försöker öka sitt inflytande? Det är 
huvudfrågan i denna avhandling. Frågan utgår från att en studie av 
motstånd mot etablerade institutioner för politik gör det möjligt att 
utsätta dessa för kritisk granskning. Jag har valt att behandla denna 
övergripande fråga genom att ställa kvinnogruppers strävan efter 
förändring i relation till lokal etablerad politik, för att på så sätt kunna 
analysera hur könsmaktordningar produceras i olika rum. Det 
geografiska rummet glesbygd, politikens former och innehåll samt 
kvinnors möjligheter att handla ställs därmed i centrum för analysen. 
Varken glesbygd eller politik betraktas som fasta begrepp. Det är 
snarare konstruktionen av dessa som fokuseras i analysen av de lokala 
könsmaktordningarna (Forsberg, 1996a). De tre lokala kontexter som 
kommer att behandlas i avhandlingen är Kiruna, Robertsfors och 
Bergs kommuner. 

Det är främst urbana former av nutida kvinnors organisering som 
hittills har studerats i Sverige och i Norden (se exempelvis översikter i 
antologierna Det ofärdige demokratiet och Likestilte demokratier?, Haavio-
Mannila, 1985 resp Bergqvist 1999). Detta kan hänga samman med 
föreställningar om att de områden som ligger utanför storstaden 
tenderar att betraktas som ”traditionella och bakåtsträvande” 
(Forsberg, 1996a, Massey, 1994). En angelägen fråga blir då vilken 
betydelse en rural och, i relation till staden, perifer kontext har för 
kvinnors handlingsutrymme3 och hur kan könsmaktordningen 
betraktas och analyseras i olika kontexter? 

 
3Jag använder glesbygd i betydelsen att jag studerar politik i tre kommuner som är 
belägna i norra Sverige med ett relativt lågt invånarantal och/eller en geografisk 
placering som kan betecknas som perifer i relation till större städer. Det finns ingen 
fastlagd, officiell definition av glesbygd. Glesbygdsverket menar att ett glesbygdsområde 
är ett stort sammanhängande område med gles bebyggelse och långa avstånd till större 
orter, sysselsättning och service (se hemsida www.glesbygdsverket.se). Jag har valt 
att utgå från den definitionen, eftersom den möjliggör en maktanalys - något jag är 
intresserad av att belysa. På så sätt blir det möjligt att även inkludera en kommun 
som Kiruna i min studie, trots att kommunen har en relativt stor tätort och 
kommunens sammanlagda antal invånare är drygt 24 000. Det är dock främst 
relationen till staden som bärare av modernitet och den periferi som skapas utifrån 
detta centrum jag betraktar som centralt. Detta illustreras bland annat i den 
etablerade regionalpolitikens utgångspunkter om att hjälpa och stödja landets utsatta 
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"While no one would deny the continued existence of 
domestic tyranny, the achievement of legal equality has 
seriously weakened men's authority as husbands and 
fathers. Power now more typically operates through 
representations, norms, forms of language, definitions 
of who we are and in what we should find pleasure. 
Though the discourses of liberalism assert that 'patriarchy' 
is archaic they create the space for a new form of male 
domination which is much more subtle, and may be 
more stable and powerful than earlier forms." (Pringle 
and Watson, 1990:231) 

Den här avhandlingen utgår från föreställningen att vårt samhälle 
kännetecknas av en ordning enligt vilken män som grupp på olika sätt 
överordnas kvinnor som grupp, men att uttrycken för denna ordning 
varken är statiska eller ser likadana ut i olika sammanhang. Kvinnor 
och män betraktas som heterogena och föränderliga konstruktioner 
och könsmaktordningen produceras hela tiden i relation till kvinnor 
och män, av kvinnor och män (Hearn, 1996). Som citatet visar menar de 
australiska forskarna Rosemary Pringle och Sophie Watson att dagens 
versioner av maktrelationerna mellan män och kvinnor, eller 
könsmaktordningar4, har blivit allt mer komplicerade och svår-
fångade. Detta handlar inte minst om att olikheter mellan kvinnor och 
olikheter mellan män fått en allt större betydelse i feministisk analys. 

”What feminists are dealing with then is not a struggle 
of women as a unified group against men as a unified 
group but a struggle against the whole diverse range of 
discourses and practices in which women is constructed in 
subordination” (Pringle, 1997:77) 

Könsmaktordningens processuella ”natur”, kombinerad med en 
”tröghet” i dess grundläggande uttryck – att det är en maktrelation 
som produceras – gör den svår att analysera. Invävt i denna 

 
delar. Att få ”hela Sverige att leva” handlar enligt Forsberg om att stödja de delar 
som ligger efter i utvecklingen och som därför är i behov av stöd – i motsats till 
storstadsregionerna som är i behov av investeringar (Forsberg, 1996b). Norra 
Sverige har också sedan sextiotalet präglats av en utflyttningsproblematik som varit 
starkare under vissa perioder och svagare under andra, men som hela tiden funnits 
med – och där den högre graden av utflyttning av kvinnor sedan 1980-talet allt mer 
diskuterats, exempelvis i termer av ”Pajalafenomenet” (Westlund, 2000) 
4Jag har i likhet med exempelvis Maud Eduards och Anna Jónasdóttir valt att 
använda termen ordning istället för exempelvis system eller struktur utifrån att ordning 
inte i samma utsträckning konnoterar statiskhet, något som är fixt och färdigt, utan 
öppnar upp för förändring, se även Pringle, 1997. 
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problematik finns också att uttryck som könsmaktordning, manlig 
dominans, patriarkat eller genussystem riskerar att implicera en tro på att 
det finns en ordning att undersöka, och helst avslöja. Min utgångspunkt 
är att det på en övergripande nivå går att tala om olika maktordningar 
eller maktrelationer mellan grupper, och att kategorier som kön, ras, 
klass och sexualitet produceras i olika maktrelationer. Om det vore 
möjligt att säga något mer precist utan att relatera detta till ett 
specifikt sammanhang skulle det innebära att dessa maktordningar 
definieras som statiska och oföränderliga. Det är därmed inte givet utan 
snarare en empirisk fråga vilka uttryck könsmaktordningen tar sig, hur 
den skapas och omskapas över tid på olika platser, i olika rum. 

Ett sätt att begripliggöra maktordningen mellan män och kvinnor är 
att utgå från Joan Scotts teori om att kön5 kan betraktas som ett 
konstitutivt element av sociala relationer som bygger på en 
föreställning om skillnad mellan kvinnor och män, samt att kön är av 
central betydelse när maktrelationer skapas (Scott, 1988). Sociala 
relationer konstrueras enligt Scott på fyra olika nivåer, från symbolisk 
till individuell. Denna teoretisering av kön bygger på föreställningen 
att kön inte behöver benämnas för att verka. Hierarkiska relationer 
mellan män och kvinnor vilar, enligt Scott, på generaliserande 
förståelser av den så kallade naturliga relationen mellan könen. I min 
studie betyder detta att jag utgår från både en symbolisk och en 
konkret nivå i min analys av lokala könsmaktordningar. Symbolisk 
innebär en analys av vilken betydelse kön ges av de grupper jag 
studerar. Konkret innebär en analys av politiska praktiker. Liksom 
Scott menar jag att dessa nivåer påverkar varandra ömsesidigt men att 
det kan vara en analytisk poäng att skilja dem åt, exempelvis i analysen 
av vad kvinnor aktiva i egna grupper gör samt hur de på en symbolisk 
nivå resonerar om kvinnors och mäns handlingsutrymme. Den 
konkreta nivån hänför jag också till den geografiska kontext som 
studeras i avhandlingen, medan den symboliska utnyttjas för att 
analysera hur etablerade diskurser om politik och kön resulterar i olika 
begränsningar av de aktiva kvinnornas handlingsutrymme. 

 
5I Joan Scotts engelska terminologi används ”gender”. Istället för att översätta gender till 
genus har jag valt att använda termen kön. Diskussionen om val och betydelse av 
terminologi är omfattande (se exempelvis antologin Revisioning Gender, 1999). Mitt val 
grundar sig främst på risken för en essentialisering av kön vid användningen av 
termen genus (se Joan Scotts eget resonemang om detta i Scott, 1999). 
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Resonemanget kan illustreras med liknelsen rum. Rum i betydelsen 
handlingsrum eller handlingsutrymme visualiserar det problem jag 
analyserar – att kvinnor på grund av sitt kön är uteslutna från att 
verka i vissa rum. Denna uteslutning är visserligen materiell men 
handlar framför allt om föreställningar om vad som är möjligt och 
inte möjligt att göra: hur etablerade diskurser, och de diskursiva 
praktiker som upprätthåller dessa diskurser, utesluter och innesluter 
frågor och aktörer. 

Kön är (självklart) ett centralt begrepp i den här avhandlingen. 
Delvis handlar mitt arbete om att försöka visa hur kön görs i 
diskurser om jämställdhet och politik. Carol Bacchi menar att det som 
är intressant att undersöka är hur ett problem representeras, inte 
problemet i sig – eftersom det egentligen inte ”finns”, skulle man kunna 
tillägga. Det är konstruktionen av problemet som kan säga oss något om 
vad det betyder (Bacchi, 1999) (se vidare i avsnittet ”Vad är problemet?” ). 
Kön kan också sägas vara en representation, utan att innebära att kön 
inte har konkreta eller verkliga implikationer. Det är inte kön i sig som 
är intressant utan hur kön representeras – kanske främst beroende på att 
det är omöjligt att säga vad kön ”i sig” är för något. Snarare 
konstrueras kön just genom sina representationer. Detta är en process 
som hela tiden pågår, en process som handlar om makt, exempelvis 
om makten att definiera vad som är kvinnligt respektive manligt. I min 
definition av kön utgår jag även från Teresa de Lauretis (1989) som 
talar om ”technologies of gender” vilket innebär att kön inte är 
fastlagt i kroppen som något ursprungligt essentiellt, utan hela tiden 
produceras och att produktionen av kön till stor del präglas av makt i 
form av diskursiva disciplinerande praktiker. Att i det perspektivet se 
kön som en konstruktion innebär inte att det sociala konstrueras med 
utgångspunkt från något fast biologiskt utan att kön överhuvudtaget 
konstrueras eller görs i förhandlingar. Detta innebär inte att kön inte 
finns i historiskt specifika och kulturella situationer – det är just i 
sådana situationer som kön, makt och relationerna däremellan är 
möjliga att undersöka. Det finns en tendens att betrakta det sociala 
mindre verkligt än det biologiska, att det som förändras är mindre 
verkligt än det som förblir detsamma. Att betrakta kön som socialt 
och kulturellt konstruerat är dock i hög grad att betrakta kön som 
reellt. 
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I avhandlingen kommer jag att använda mig av termerna 
’essentialistisk’, ’naturlig’ och ’biologiskt deterministisk’ för att 
beskriva en motsatt syn på kön än den jag presenterar här – det vill 
säga att kön betraktas som något som ”är”, något som finns i 
människors ”väsen”. Att betrakta kön som en social konstruktion kan 
också sägas innebära en betoning av olikheter i villkor istället för 
olikheter i väsen (Wahl, 1997). 

Även i ljuset av att könsmaktordningar varierar lokalt är det möjligt 
att, med stöd av den numera omfattande feministiska forskningen, 
utgå från att det finns skillnader ifråga om kvinnors och mäns 
handlingsutrymme i vårt samhälle. Förekomsten av maktrelationer är 
inte något som ska studeras här i termer av om, utan snarare i termer 
av hur, i linje med Maud Eduards konstaterande i den statliga 
utredning om kvinnoforskningens framtid som kom med sitt 
slutbetänkande 1995: 

 
”Den feministiska forskningen undersöker inte längre 
om kvinnor är underordnade. Man anser att de senaste 
20 årens internationella forskning (be)visar att så är fallet. 
Nu handlar det om att undersöka hur könsmaktordningar 
konstitueras, vilka uttryck kvinnors underordning tar sig 
i olika kulturer och tidsepoker samt hur brott mot 
ordningen iscensätts av kvinnor.” (Eduards, 1995:62) 

 
Trots att kvinnor efterfrågas som medlemmar och aktiva både av de 
politiska partierna och av andra etablerade organisationer väljer 
grupper av kvinnor att skapa egna, fristående nätverk eller grupper. 
Ett sätt att förstå detta är att kvinnor inte blir utestängda från den 
etablerade politiken som individer, däremot accepteras varken kvinnor 
eller män som grupper i det politiska systemet (Eduards, 1992). Bekönad 
politisk aktivitet tar sig därför andra former när allt fler kvinnor väljer 
att organisera sig i egna grupper och arbeta politiskt för förändring 
utanför de rådande formerna för politiskt arbete. Kvinnors 
organisering betraktas både som ett alternativ till och en potentiell 
utmaning av de idag accepterade formerna för politiskt arbete 
(Eduards, 1993). Ett flertal studier har visat att olika kvinnogrupper i 
hög utsträckning väljer en icke-hierarkisk organisationsform samt att 
formen för organisering verkar höra samman med de aktiviteter och 
målsättningar som kvinnor väljer. Idén om att gruppernas arbete 
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präglas av ett så kallat helhetstänkande är också något som flera 
forskare driver (se exempelvis Bull, 1995, Frånberg, 1996, Iannello, 
1992 och Nilsson, 1998). Således verkar det som att kvinnors separata 
organisering i jämförelse med den etablerade politiken präglas av delvis 
andra, och motsatta, föreställningar om politikens form och innehåll. 

Med min avhandling hoppas jag kunna öka kunskapen på ett fält som 
både traditionell statsvetenskap och feministisk forskning hittills har 
förbisett – kvinnors organisering i glesbygd analyserad som politisk 
praktik. 
Syftet med avhandlingen är att analysera relationen mellan kvinnors organisering 
och etablerad politik i tre lokala kontexter och på så sätt belysa hur 
könsmaktordningar görs. Särskild vikt läggs vid att analysera denna relation i 
termer av kvinnors handlingsutrymme. 
Huvudsakliga frågeställningar i avhandlingen är: Hur organiserar sig 
kvinnor i de tre lokala kontexterna? Hur uppfattar dessa kvinnor 
respektive ledande politiker i de kommuner där kvinnogrupperna är 
verksamma, betydelsen av kvinnors organisering samt kvinnors 
möjligheter till inflytande i den etablerade politiken? Vilken betydelse 
lägger de aktiva kvinnorna, respektive de ledande politikerna i 
jämställdhetsbegreppet, och vilka implikationer får detta för kvinnors 
handlingsutrymme? Vad betyder dessa gruppers föreställningar om 
jämställdhet för huruvida kvinnors organisering möter motstånd och 
därmed hur kvinnors handlingsutrymme begränsas? Vad kan kvinnors 
organisering betyda för den framtida (etablerade) politikens praktiker 
– och definitioner av politik?  

Studien tar sitt avstamp i ett underifrån- och utifrånperspektiv på 
politik (Eduards m fl, 1989). Kvinnors organisering används som en 
startpunkt för en granskning av den etablerade politiken, för att 
analysera de synsätt på kön och jämställdhet som görs där. 

Jag betraktar jämställdhet som ett intressant tema eller fält att 
fokusera i arbetet med att uppnå avhandlingens syfte. Jag menar att 
representanter för den etablerade politiken producerar föreställningar om 
kön som tydliggörs i deras tal om jämställdhet. Dessa föreställningar 
kan betraktas som dominerande eller etablerade utifrån att de, i 
motsats till de aktiva kvinnornas uppfattningar, produceras i ett etablerat 



 10

                                                

rum för politik.6 Även aktivisterna i de olika kvinnogrupperna 
producerar föreställningar om kön i sitt tal om jämställdhet, med 
andra ord är de medskapare i de dominerande diskurser som 
produceras om kön och jämställdhet. Utifrån kvinnogruppernas 
position som potentiella utmanare av den etablerade politiken kan 
deras uppfattningar skilja sig från de etablerade versionerna. Analyser av 
de diskurser om jämställdhet och kön som produceras av kvinno-
grupper och den etablerade politiken ställs i den här analysen i 
relation till varandra. På så sätt möjliggörs en diskussion av vad dessa 
föreställningar betyder för kvinnors handlingsutrymme. 

Kvinnogrupper i tre kommuner undersöks i avhandlingen: Q i Berg, 
Robertsforsvinden och Qulan i Kiruna, kvinnogrupper som på olika sätt 
har arbetat övergripande för att förbättra kvinnors situation i det egna 
lokalsamhället. Eftersom jag varken betraktar könsmaktordningen 
som statisk eller likadan i olika lokala sammanhang, menar jag att 
jämförelser mellan olika kvinnogrupper samt deras relationer till den 
etablerade politiken kan illustrera olika uttryck för maktrelationer 
mellan könen. Samtidigt ger en jämförelse också möjlighet att säga 
något om huruvida det finns några återkommande principer i hur 
maktordningen mellan könen konstitueras. Kulturgeografen Gunnel 
Forsberg menar att en rumslig analys, i betydelsen territoriell, kan vidare-
utveckla förståelsen av könsrelationer genom att kombinera en över-
gripande teori kring kvinnors underordning med en analys av skillnader 
kopplade till skilda kontexter (Forsberg, 1996a). Hon pekar också på 
bristerna i nationella jämförelser och menar att det är i den lokala och 
regionala analysen som intressekonflikter och maktkamp blir synliga. 
Könsmaktordningar hålls vid liv i kvinnors och mäns vardagliga 
handlingar och på så sätt ges de en lokal prägel. Kontextens betydelse 
ställs i fokus vilket i princip kan innebära att samma handlingar kan 
vara uttryck för olika könsmaktordningar. I min analys av kontextens 
betydelse utgår jag inte från att det är några särskilda faktorer som har 
betydelse – dessa blir istället analysens resultat. Genom att ställa 
kvinnors organisering och etablerad politik i de tre kommunerna i 

 
6De två begreppen jämställdhetsdiskurs och könsmaktordning relateras i min studie 
till varandra på följande sätt. Jag menar att lokala könsmaktordningar produceras i 
relationen mellan etablerade jämställdhetsdiskurser och kvinnogruppernas försök att 
tänja på dessa – i lokala sammanhang. 
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relation till varandra, och analysera denna relation med hjälp av de 
uppställda frågeställningarna, är min förhoppning att de principer som 
tillsammans skapar lokala könsmaktordningar är möjliga att belysa. 
 
 
 
Feministisk forskning om demokrati, politik och 
kvinnors organisering 
Att studera kvinnors möjligheter till inflytande – över sina egna liv 
och i samhället – är en klassisk demokratifråga, även om den inte 
alltid har definierats så i traditionell statsvetenskaplig forskning.7 Frågor 
om demokrati återkommer ständigt – både på den statsvetenskapliga 
och på den etablerade politiska dagordningen samt i annan offentlig 
debatt. Medborgarinflytande, politikernas roller och det politiska 
systemets struktur är exempel på kända teman. Sedan mitten av 
nittiotalet har SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) ett 
demokratiråd som årligen uttalar sig om tillståndet för den svenska 
demokratin. I början av år 2000 presenterade den statligt tillsatta 
demokratiutredningen sin slutrapport, vilken föregicks av ett stort 
antal publikationer som ur olika perspektiv diskuterar hur det står till 
med demokratin i Sverige i dag (SOU 2000:1). Samtidigt diskuteras 
även kvinnors möjligheter (eller svårigheter) till inflytande i samhället, 
i media och i den etablerade politiken med jämna mellanrum – ibland 
under rubriken demokrati men fortfarande ofta under etiketterna 
”kvinnofrågor” eller ”jämställdhetsfrågor”. Den så kallade kvinno-
maktutredningen, om kvinnor och ekonomisk makt, som kom med 
sitt slutbetänkande 1998 kan också ses som ett exempel på den 
etablerade politikens intresse för kvinnors inflytande (SOU 1998:6).8  

 
7 För en kritik av den statsvetenskapliga traditionen ur ett feministiskt perspektiv, se 
exempelvis Sapiro, 1995 och Styrkársdóttir, 1998. 
8 Jämfört med den ”stora” maktutredningen som genomfördes mellan 1985 och 
1990, under Olof Peterssons ledning, var dock de medel som ställdes till 
utredningen om kvinnor och ekonomisk makt betydligt mindre – både i relation till 
utredningens fokus, tidslängd och ekonomiska resurser. Jämför SOU 1990:44 med 
SOU 1998:6. Dessutom är också benämningen av utredningen intressant – 
kvinnomaktutredningen – en utredning som egentligen syftar till att studera mäns 
ekonomiska makt och kvinnors brist på makt. Jämför också uttrycket kvinnovåld 
som används för att beteckna mansvåld riktat mot kvinnor. 
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Analysen av kvinnors bristande inflytande i samhället – av makt-
relationen mellan kvinnor och män – har av statsvetare för det mesta 
placerats i den etablerade politiken. Fokus har legat på kvinnornas 
situation där (till exempel i riksdagen eller kommunalpolitiken), och 
den etablerade politiken har granskats genom denna lins. Det 
feministiska forskningsfältet är vid det här laget ett stort och 
mångfacetterat fält som har en tvärvetenskaplig prägel, något som 
också genomsyrar den här avhandlingen. Temat demokrati och 
kvinnor – eller rättare sagt demokrati och kön – har varit föremål för 
ett flertal feministiska statsvetares intresse. En omfattande forskning 
har bland annat bedrivits inom fältet feministisk politisk teori, Maud 
Eduards (1992, 1993, 1997), Anna Jónasdóttir (1991), Kathleen Jones 
(1993, 1999), Chantal Mouffe (1992), Carole Pateman (1988), Anne 
Philips (1993, 1995) och Iris Marion Young (1990, 1997) är några 
exempel.9 De har dock i mindre utsträckning arbetat med temat 
empiriskt och i den mån detta har skett har den etablerade politiken i 
stor utsträckning ställts i fokus. Forskare som Joni Lovenduski och 
Pippa Norris har exempelvis genomfört omfattande studier av 
kvinnors positioner och möjligheter i brittisk politik (se exempelvis 
Lovenduski och Norris, 1996). Forskare som Ann-Dorte Christensen, 
Birte Siim och Hege Skjeie har studerat demokrati och politik ur ett 
könsperspektiv i de nordiska länderna (se exempelvis Christensen & 
Siim, 2001 och Skjeie, 1992). Ett annat tema som varit föremål för 
stort intresse bland feministiska forskare är kvinnors relation till 
staten. Carol Bacchi (1996, 1999), Wendy Brown (1992), Robert 
Connell (1995), Helga Hernes (1987), Cathrine McKinnon (1987), 
Rosemary Pringle (1990, 1997), Anne Showstack–Sassoon (1987) och 
Sophie Watson (1990) är exempel på forskare som har lämnat viktiga 
bidrag till denna diskussion.10 Även inom den feministiska 

 
9 Jag gör inga anspråk på att ge någon heltäckande bild av den forskning som finns 
på de fält som jag tar upp. Snarare ska dessa exempel ses som en genomgång av de 
forskare som på olika sätt har inspirerat mitt arbete genom att arbeta utifrån ett 
kritiskt granskande, feministiskt perspektiv där etablerade föreställningar om politik 
och demokrati ifrågasätts. Även min kategorisering av ämnesområden kan 
säkerligen göras på andra sätt.  
10Dessa forskare har alla analyserat staten utifrån ett feministiskt perspektiv, vissa 
med mer fokus på kvinnors position, exempelvis Hernes, MacKinnon och 
Showstack-Sassoon, andra genom att på olika sätt ifrågasätta staten som en 
monolitisk konstruktion och istället visa på dess motsägelser i relation till 
maktrelationerna mellan könen, exempelvis Pringle och Watson.  
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forskningen kopplas således frågor om demokrati och kön för det 
mesta samman med den etablerade politikens sfär.11  

                                                

Det är många, både forskare och journalister, som har försökt att 
förstå och förklara varför inte kvinnor funnits med i politiken i lika 
hög utsträckning som män. Man har då – liksom när det gäller 
”generella” demokratifrågor – främst tagit sin utgångspunkt i det 
politiska system som vi har och försökt hitta anledningar till att 
kvinnor inte passar in. En sorts förklaringar är att kvinnor har mindre 
tid på grund av huvudansvaret för hem och barn, samt att de har 
mindre erfarenhet av politiskt arbete och därför inte vågar tro sig om 
att duga (se tex. Dahlerup, 1986, Haavio-Mannila, 1985, Hedlund, 1996, 
Bergqvist, 1999). Dessa förklaringsmodeller riktar antingen in sig på den 
sfär som i liberaldemokratisk tradition definieras som privat, eller på 
kvinnors tillkortakommanden. På så sätt finns en risk att etablerade 
föreställningar om politik, där gränsdragningen mellan offentligt och 
privat är central, upprätthålls samt att kvinnor görs till ”problemet”. 

Kvinnorörelsen är ett tema som mer sällan finns med i diskussioner 
kring demokratins ofullständighet och eventuella förändring, trots att 
den feministiska forskningen om kvinnorörelsen är omfattande, 
särskilt i ett historiskt perspektiv. Internationellt finns även en hel del 
forskning om kvinnorörelsen idag (se exempelvis Basu, 1995, 
Whittier, 1995, Dahlerup 1998, Byztydzienski & Sekhon, 1999, Ryan, 
1992, Threlfall, 1996, Marx Ferre & Yancy Martin, 1995). Kunskapen 
om den nutida svenska kvinnorörelsen är däremot inte särskilt 
omfattande och det saknas också i stor utsträckning forskning om 
sjuttiotalets kvinnorörelse, även om forskning pågår, se Thomsson, 
2000 och Schmitz, 2001. Viktiga bidrag har lämnats av de aktiva 
kvinnorna själv, exempelvis boken Gråt inte – kämpa! som är en 
sammanställning av tio års arbete med Grupp 8s tidning Kvinno-
bulletinen (Kvinnobulletinen, 1982). Även journalister har gjort ett 
viktigt arbete med att lyfta fram och analysera den svenska 
kvinnorörelsen. Hit kan bland annat Inga-Lisa Sangregorios många 
artiklar, framför allt i Kvinnobulletinen men även i andra sammanhang, 
samt Petra Ulmanens bok (S)veket mot kvinnorna eller när högern stal 
feminismen (1998) räknas. När det gäller kvinnors organisering i 

 
11Undantag finns, se exempelvis Briskin, 1999, Bystydzienski & Sekhon, 1999 och 
Gustafsson, 1997. 
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glesbygd är forskningen begränsad, inte minst inom statsvetenskap. 
Kulturgeografer, sociologer och socialantropologer är de som har 
dominerat den feministiska forskningen om kön och glesbygd i 
Sverige (se exempelvis Bull 1995, 1997 1998, Dahl 1998, Herlitz 1990, 
1997, Forsberg 1996a och b och Friberg 1993). En majoritet av dessa 
analyser behandlar dock inte problemet i termer av politik. 
Kulturgeografen Gunnel Forsberg beskrev 1996 fältet på följande 
sätt: 

 
”När man på åttiotalet ”upptäckte” att det fanns 
kvinnor på landsbygden, blev de faktiskt populära att 
beforska. Det har under en följd av år producerats ett 
relativt stort antal rapporter och analyser om just denna 
grupp. I Sverige har forskningen om lantbrukar-
kvinnorna och de aktiva kvinnorna, de som driver 
landsbygdsprojekt, de som tagit makten över den lokala 
politiken, varit mest framträdande. Och det är inte så 
konstigt eftersom det är inom dessa två områden, 
jordbruket och byarörelsen, som landsbygdsforskningen 
rört sig.” (Forsberg 1996b:10)  

 
De statsvetenskapliga analyserna på det fält som Forsberg beskriver är 
dock begränsade, särskilt i betydelsen av att analysera kvinnors 
organisering eller kvinnors aktivitet ur feministiska perspektiv och 
med betoning på hur politiken formuleras. I Norge har bland annat 
statsvetaren Janneke van der Ros skrivit om relationen mellan 
kvinnorörelse, kvinnoprojket och stat och då till stor del använt sig av 
den från början australiensiska diskussionen kring femokrater (van der 
Ros, 1996, se också Pringle & Watson, 1990 och Franzway et al, 
1989). På så sätt har hon kunnat föra en diskussion om kvinnors 
organisering i termer av politik. Den problematisering jag eftersträvar 
är dessutom att analysera betydelsen av föreställningar om kön för 
kvinnors handlingsutrymme.12  
 
 
 
 

 
12Även forskning om jämställdhet och jämställdhetspolitik har successivt växt fram 
under de senaste åren, vilket har varit relevant för mig att ta del av. Se exempelvis 
Florin och Nilsson, 2000, Jordansson 1999 och Tollin, 2000. 
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”Vad är problemet?” 
Politiska program och åtgärder, men även människors åsikter, 
innehåller alltid en problemframställning, det vill säga en mer eller 
mindre tydligt uttalad diagnos av det ’problem’ de ska lösa 
(exempelvis ojämställdhet). Därmed ’skapas’ eller rimliggörs också i 
allmänhet en viss typ av lösning. En viktig del av analysen av politiska 
program och åtgärder är att söka upp och granska vad som framställs 
som ’problemen’, och därmed också vad som inte framställs som 
’problem’. I sin senaste bok, Women, Policy and Politics, presenterar 
Carol Bacchi en ny ansats inom policyanalys som hon kallar för 
”What’s the problem?” approach (Bacchi, 1999). På ett sätt har hennes 
ansats funnits inom feministisk och annan kritisk forskning under lång 
tid, vilket hon själv också påpekar. Det Bacchi gör är att sätta namn 
på något som tidigare antingen tagits för självklart eller diskuterats i 
mer vaga termer. Hon menar att syftet med hennes ansats är att: 

” … create a space to consider competing constructions 
of issues addressed in the policy process, and the ways 
in which these constructions leave other issues 
untouched.” (Bacchi, 1999:4) 

Bacchi menar att problematiseringen som sådan ska sättas i fokus för 
analysen, inte ’problemet’, då det senare alltid är något som definieras, 
konstrueras, av någon. Utifrån hennes ansats ställs frågor som; Vad 
betyder föreställningar om politik och jämställdhet för kvinnors 
underordning? Hur etableras det dominerande perspektivet? Vad 
lämnas utanför? Hur konstrueras kvinnor i dessa diskurser? Det gäller 
alltså att hela tiden ifrågasätta hur sådant som uppfattas som 
”självklart” eller ”naturligt” har konstruerats. Vem är det som gynnas 
av en viss beskrivning av ett problem och vem är det som 
missgynnas? Annorlunda uttryckt handlar det om att dekonstruera 
dominerande eller etablerade diskurser, en form av maktanalys som 
diskuteras mer ingående i avsnittet Diskursiv makt. I mitt fall rör det 
sig främst om etablerade diskurser om politik och jämställdhet. 
Bacchis ansats innebär att studiet av ”politik” omdefinieras: 

”The focus on interpretations or representations means a 
focus on discourse, definied here as language, concepts and 
categories employed to frame an issue … the approach 
frames policy not as a response to existing conditions 
and problems, but more as a discourse in which both 
problems and solutions are created’.” (Bacchi, 1999:2) 
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Som jag tidigare fastslog är min ambition att analysera hur 
könsmaktordningar görs genom att i analysen relatera kvinnors 
organisering till den etablerade politiken, samt att analysera vilka 
konsekvenser detta får för kvinnors handlingsutrymme. Annorlunda 
uttryckt, hur framträder dominerande diskurser om politik och kön 
när dessa ifrågasätts genom kvinnors kollektiva handlande? Jag har 
funnit den typ av frågor som Bacchis ansats leder till användbara för 
min analys. Bacchi pekar också ut kontexten som central, att 
dominerande diskurser eller etablerade föreställningar alltid skapas i 
ett sammanhang och att detta sammanhang är betydelsefullt. 

 
”A Whats the problem? approach accepts that there are 
numerous troubling conditions, but states that we 
cannot talk about them outside their representations, 
and their representations hence become what is 
important …” (Bacchi, 1999:9) 

 
I min studie är det övergripande sammanhanget glesbygd eller 

periferi samt den politiska arenan. Ett exempel på hur jag kommer att 
använda mig av Bacchis ansats är den kritiska granskningen av hur 
kön, och särskilt hur kvinnor konstrueras i de sammanhang som jag 
behandlar. Detta blir en fråga som går igenom hela avhandlingen, ett 
ständigt upprepande, ett sätt att stanna till – att visa att kön har en 
flytande innebörd beroende på sammanhang.  

Att betona att det inte är möjligt att ställa sig ’utanför tolkningarna’ 
synliggör också relationen mellan forskning och politik – mellan feministisk 
teori och feministisk praktik. Feminismen är både teori och praktik/politik 
och i detta ligger, enligt min uppfattning, dess styrka (Eduards, 1995). 
Som teoribildning handlar feminismen om maktrelationerna mellan 
kvinnor och män, om att kritiskt granska samhället ur detta perspektiv. 
Som politik handlar feminismen om att förändra denna maktrelation, 
det som brukar kallas för feminismens emancipatoriska projekt.  

Enbart studier av den etablerade politiken hade utifrån ett 
feministiskt perspektiv varit att acceptera de gränsdragningar av var 
politik bör ske och vad politik bör innehålla som självklara. För att få 
fram komplexiteten kring den till synes (formellt) könsneutrala 
politiken har jag därför valt att lyfta fram en annan form för politik 
som fokuserar frågan om kvinnors inflytande – kvinnors egna 
organisering. Med detta antyds också att definitionen av politik är 
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central och i sig politisk, och att min studie av könsmaktordningens 
lokala uttryck kommer att fokusera förhandlingar om politik – var 
politik ska bedrivas och vilka aktiviteter som bör anses politiska.  

Med politik menas här kvinnors och mäns kollektiva handlingar i 
syfte att bevara eller förändra samhället. Politik betraktas alltså som 
aktivt, kollektivt handlande som kan utövas i alla samhällets olika 
sfärer. Därmed placeras avhandlingen i en feministisk teoretisk 
tradition där utvidgningen av det politiska anses nödvändig för att 
ifrågasätta den liberala tradition där gränsdragningen mellan politik 
och icke-politik tenderar att förstärka idén om den autonoma, 
rationella och könsneutrala medborgaren genom att utesluta kön, 
etnicitet och sexualitet från det som anses politiskt relevant (Young, 
1990). Detta betyder inte att jag betraktar ”allt” som politik, snarare 
att ”allt” är möjligt att politisera. För att det ”personliga ska bli 
politiskt” krävs dock att det personliga på något sätt artikuleras 
offentligt, därav betoningen på kollektiv handling. Ett kollektiv 
behöver dock inte nödvändigtvis bestå av en ”fysisk grupp” 
människor utan kan också handla om att en enskild individ artikulerar 
ett problem i ett offentligt rum. Jag betraktar också politik som en 
ordning i betydelsen att det finns dominerande föreställningar om vad 
politik bör vara, och dessa föreställningar sätter gränser för på vilka 
sätt som frågor, områden eller ”rum” kan politiseras. Dominerande 
föreställningar om politik och framför allt om beslutsfattande eller 
administrerande organisationer benämns här etablerad politik.13 

Vad menas då mer explicit med dominerande föreställningar om 
politik, eller den etablerade politiken? Genom att inkludera en 
feministisk, teoretisk diskussion av staten, främst inspirerad av 

 
13 Min uppdelning av politik ligger också nära Nancy Frasers syn på politik i två 
betydelser. En institutionell syn på politik där en fråga anses politisk om den 
hanteras direkt av det officiella politiska systemets institutioner, eller med andra ord 
officiell (etablerad) politik. Denna politik står enligt Fraser i konstrast till 
”ekonomin” och ”familjen” som definieras som utanför i relation till den officiella 
politiken. En diskursiv syn på politik där något är politiskt om det är ifrågasatt på en 
mängd diskursiva arenor och bland olika grupper. Denna betydelse av vad som är 
politik, eller vad som är politiserat står i kontrast både till den offentliga politiken 
och till relativt små/stängda grupper eller miljöer. Som Fraser själv uttrycker det: 
”And as I shall argue shortly, one of the primarly stakes of social conflict in late 
capitalist societies is precisely where the limits of the political will be drawn.” 
(Fraser 1989:167) 
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australiensiska forskare har jag valt att diskutera hur jag teoretiskt 
betraktar det som jag benämner etablerad politik. 

I forskningsdebatten om kvinnors inflytande har det under relativt 
lång tid förts en diskussion om relationen mellan ”kvinnorna” och 
staten. Lite tillspetsat kan diskussionen sammanfattas i frågan: Är 
staten kvinnors hjälpare eller stjälpare? De nordiska ländernas 
välfärdsstater i kombination med en relativt stor andel kvinnor i 
beslutsfattande positioner har av flera forskare framhållits som 
orsaken till ländernas ”goda” jämställdhet. Detta synsätt kan 
sammanfattas i termen statsfeminism (se Hernes, 1987 men även 
exempelvis Wägnerud, 1998, Karvonen och Selle, 1995 och Bergqvist, 
1994). Andra menar att den nordiska välfärdsstatsmodellen istället bör 
ses som en omskrivning av och inte ett steg mot att upphäva 
maktordningen mellan kvinnor och män, och att jämställdhets-
politiken är en del av reproduktionen (se exempelvis Balbo, 1987). 
Diskussionen har också kopplats till en aktör―struktur problematik 
där den mer ”positiva” bilden sammankopplas med ett aktörs-
perspektiv medan den mer ”negativa” bilden härrör ur ett 
strukturperspektiv (se exempelvis Bergqvist, 1994 och 1999 och 
Wägnerud, 1998). 

I denna dikotomiserande diskussion definieras alltså kvinnors 
relation till staten i framgångs- eller koopteringstermer beroende på 
vilken ståndpunkt som intas. En sådan syn på statens roll när det 
gäller möjligheterna för kvinnor att skapa ett eget handlingsutrymme 
är självklart starkt förenklad, men jag vill ändå dröja kvar vid den 
eftersom jag menar att den har relevans för hur kvinnogrupper i 
glesbygd kan/bör betraktas. När synen på ”kvinnorna och staten” 
görs till en aktör―struktur problematik skapas en dikotomi som får 
betydelse för analysen av kön och makt: antingen är kvinnogrupper i 
glesbygd lyckade exempel på att kvinnor kan förändra sin situation 
eller så är de koopterade och förda bakom ljuset av den etablerade 
politiken. Antingen är de handlande aktörer eller ”offer” för 
patriarkala strukturer. För att undkomma denna uppdelning behövs 
en syn på staten som medger att dessa kvinnogrupper samtidigt kan 
vara både handlande aktörer och fast i patriarkala strukturer, och att 
relationen mellan de aktiva kvinnorna och staten därför hela tiden 
ändras, förhandlas fram. 
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Under nittiotalet har det bland feministiska forskare funnits en 
strävan att flytta sig bortom dikotoma resonemang om särart och 
likhet, ont och gott, manligt och kvinnligt – resonemang som också 
har applicerats på diskussionen av staten, inledningsvis främst av 
australiensiska forskare. Exempelvis menar Hester Eisenstein att 
kvinnors relation till staten hela tiden handlar om en svår balansgång 
mellan tillgång till systemet och kooptering av detsamma (Eisenstein, 
1988). I linje med detta poängterar Susan Franzway att staten till sin 
form är patriarkal, det vill säga att maktordningen mellan könen är 
inbyggd i statens form. Med andra ord är staten formad av det 
dominerande intresset eller gruppen. En kamp för förändring måste 
då innebära en kamp kring statens form (Franzway m fl, 1989). 
Robert Connell argumenterar på liknande sätt när han definierar 
staten som kulturellt ”manlig”, det vill säga präglad av en hegemonisk 
maskulinitet (Connell, 1995). Utifrån dessa resonemang blir det en 
slags paradox att staten tenderar att institutionalisera mäns makt, 
samtidigt som den för fram kvinnors krav och intressen. Staten kan 
alltså betraktas som en ram av praktiker vars kärna är en 
institutionalisering av maktrelationer, eller annorlunda uttryckt: ”the 
state as a plurality of discursive forms” (Pringle, 1997, s 82).  

Staten kan alltså inte analyseras utan en kontext där struktur och 
praktik relateras till varandra. De människor som är aktörer inom 
staten, exempelvis i olika byråkratier, får inte glömmas bort, eller helt 
skymmas, av strukturen (Watson, 1990). Även om kvinnor måste lära 
sig att spela mäns spel för att få tillgång till den etablerade politiska 
sfären kan det samtidigt leda till andra handlingsmöjligheter för 
kvinnor än för män (bättre eller sämre).14 Med detta synsätt bör det 
vara primärt att analysera staten som den framträder i varje lokal 
kontext – exempelvis den stat, eller en diskurs om staten, som 
framträder när det gäller kvinnor och regionalpolitik. Denna stat finns 
lokalt och regionalt, och i viss utsträckning även på nationell nivå. Att 

 
14 Det faktum att myndigheter, universitet och intresseorganisationer idag anställer 
personer (kvinnor) för att arbeta med kvinno- och jämställdhetsfrågor kan ses som 
ett exempel på hur utrymme för att driva dessa frågor skapas inom statens ram. 
Samtidigt balanserar dessa femokrater på en slak lina mellan kooptering och 
utmaning. ”In the midst of such pressures including accountability to one’s funders 
and one’s clients, it is often internal accountability to the feminist movement that 
provides resistance to ’co-optation’.” (Mansbridge, 1995, s 30). 
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”separera ut” denna stat får dock inte innebära att varken staten som 
någon slags sammanhållen helhet eller könsmaktordningen som en 
samhällsordning ignoreras. Eller med Susan Franzways ord: 

 
"The state is the central institutions of social power, and 
both terms of that phrase have importance. As an 
institutionalisation of power relations, the state is most 
directly involved in the aspect of gender relations which 
itself is a power structure. The state sets the limits to the 
use of violence, protects poverty, criminalises stigmatised 
sexuality, embodies masculinised hierarchy. Indeed it is 
difficult to think of the power structure of gender 
without thinking of the state." (Franzway mfl, 1989:52) 

 
Sammanfattningsvis menar jag att staten bör ses som en föränderlig 
institution, som en kombination av olika aktörer på olika nivåer, för 
att det ska vara möjligt att genomföra en empirisk analys där 
relationen mellan kvinnors organisering å ena sidan och staten å den 
andra varierar från situation till situation. För att ytterligare betona det 
produktiva elementet i min syn på stat och politik har jag, som tidigare 
nämnts, valt att använda mig av uttrycket etablerad politik.15 

 
 
Att studera jämställdhet 
Det råder både viss förvirring och viss oenighet om hur det 
forskningsfält som denna avhandling är placerad i kan, eller bör, 
karaktäriseras. Handlar det om kvinnoforskning, könsteoretisk 
forskning, genusforskning, feministiskt forskning eller kanske om 
jämställdhetsforskning? (se Eduards, 1995). Inom fältet finns en 
glidning mellan analytiska begrepp, beteckningar på forskningsfält och 
beskrivningar av politikområden eller åtgärder som planeras eller 
utförs inom den etablerade politikens ramar. När exempelvis 
genusbegreppet introducerades i mitten av sjuttiotalet blev det ett 
viktigt analytiskt begrepp för att skilja ut och betona hur kön 

 
15Jag är självklart medveten om att staten innehåller olika politiska och administrativa 
nivåer, och att den kommunala nivån i det svenska statsskicket åtnjuter ett relativt 
stort självstyre i relation till den nationella nivån. Den teoretiska föreställning om 
staten som jag har dragit upp här har dock som syfte att fungera i relation till andra, 
utomparlamentariska politiska aktiviteter, former och uttryck som potentiellt 
utmanar de etablerade. Av den anledningen ser jag det inte som problematiskt att tala 
om stat eller etablerad politik i så pass nivåövergripande termer som jag gör här. 



 21

                                                

konstrueras socialt, kulturellt och historiskt (Rubin, 1975, se även 
Gothlin, 2000). Under nittiotalet har genusbegreppet, tillsammans med 
uttryck som ”mainstreaming”16, allt mer kommit att användas i den 
etablerade politiken och där delvis förlorat sin kritiska potential. Man 
kan säga att det har skett en politisering av i forskningen centrala 
begrepp som lett till en förändrad terminologi i den etablerade politiken. 
Förskjutningen från så kallade kvinnofrågor till så kallade genusfrågor i 
etablerad politik kan leda till att maktperspektivet förblir i bakgrunden 
(se Rönnblom, 1999a). I slutet av nittiotalet har denna term alltmer ersatts 
av uttryck som ”genderperspektiv”, ”genderanalys” och ”gender-
mainstreaming”, termer som också tenderar att användas utan att en 
maktanalys inkorporeras (se Tollin, 2000). Utgångspunkten att kvinnor 
som grupp systematiskt missgynnas och därför på olika sätt behöver 
stöd tenderar att ersättas av att jämställdhetsarbete ska handla lika 
mycket om män som om kvinnor, och att män (som kön) också bör 
betraktas som en underordnad grupp i vissa sammanhang.17  

Termen jämställdhet har fått en renässans under nittiotalet. 
Problematiker som rör kön och makt diskuteras allt oftare i termer av 
jämställdhet. Beteckningen används både praktiskt och mer analytiskt 
i syfte att både diskutera (makt)relationen mellan kvinnor och män 
samt att förstå eller förklara denna relation. Jämställdhet är centralt i 
den här avhandlingen, men inte som ett analytiskt begrepp utan som 
en fält som ska utsättas för en kritisk granskning, analyseras och 

 
16I samband med Svenska kommunförbundets tvååriga satsning på jämställdhet i 
kommunerna, programberedningen Kommunerna och jämställdheten, myntade Gertrud 
Åström begreppet jämtegrering som en svensk motsvarighet till mainstreaming, se 
Härifrån till jämställdheten, 1998. Med mainstreaming menas att alla beslut ska 
granskas utifrån hur de påverkar kvinnors och mäns liv. Mainstreamingstrategin var 
en del i det dokument, Platform for action, som blev resultatet av FNs kvinno-
konferens i Beijing, 1995. 
17Denna förskjutning av innehållet i jämställdhetsbegreppet kan kopplas samman 
med olika trender inom den etablerade jämställdhetspolitiken, exempelvis de allt fler 
mansprojekt som får pengar runt omkring i landet. Ett exempel är Mannum, ett projekt 
för män i Jämtlands län, som för de första två åren har fått 2 miljoner kronor i syfte att  
problematisera mansrollen i dagens samhälle (se Dahl, 2000). En annan utveckling 
som jag relaterar till det nya pratet om jämställdhet och mainstreaming, är 
användandet av begreppet gender istället för women inom biståndsområdet. På den 
internationella kvinnoforskningskonferensen Women’s Worlds i Tromsö, juni 1999, 
deltog jag i ett seminarium där kvinnor från bland annat Pakistan och Nigera vittnade 
om att de små summor som tidigare har kunnat användas till särskilda satsningar på 
kvinnor, under rubriken women´s projects, nu måste inkludera 50 procent män för 
att kunna få pengar under rubriken gender projects. 
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problematiseras. Jämställdhet kopplas ofta samman med demokrati och 
rättvisa i och med att kvinnors möjligheter att delta exempelvis i 
politiken förs fram som en medborgerlig rättighet i en liberal, representativ 
demokrati som den svenska. Att säga nej till jämställdhet blir då en 
omöjlighet. Dessutom är jämställdhet som benämning av ett politik-
område problematisk ur den synvinkeln att det handlar om en 
negation av det tillstånd man säger sig vilja bort från, ojämställdheten 
(Åström, 1992). Detta blir tydligt vid en jämförelse med andra politiska 
kategorier som ras eller etnicitet, där begreppet rasism används för att 
beskriva orättvisor i dagens samhälle.18 Att tala om samhället som 
orättvist genom att koppla samman makt och kön blir svårt då det 
officiella ord som finns att tillgå är en beskrivning av ett politiskt 
ideal, jämställdhet 

"Diskussioner om jämställdhet och jämställdhetsarbete 
kompliceras av att jämställdhetsnormen är officiellt 
sanktionerad i samhället. Det är ’schämsigt’ för personer 
och individer att inte vara jämställda och att vara emot 
jämställdhet. Detta gäller den verbala nivån. I realiteten 
är det mannen som norm som gäller. Denna dissonans 
mellan ord – attityd – handling påverkar allt jämställdhets-
arbete." (Hagberg, Nyberg och Sundin, 1995:21) 

Citatet belyser att diskussioner om jämställdhet är problematiska 
eftersom termen bär på en officiell, politiskt korrekt retorik som ofta 
på samma gång står i motsats till en mängd inofficiella normer 
kopplade till begreppet. Samtidigt är det viktigt att betona att jag inte 
menar att det finns någon ”sann” uppfattning om jämställdhet 
”under” en politiskt korrekt yta, vilket delvis går emot det som jag 
uppfattar som Hagberg, Nyberg och Sundins uppfattning. Snarare bör 
detta diskuteras i termer av olika diskursiva nivåer – där exempelvis 
politikers uppfattningar om jämställdhet formas i relation till nationellt 
uppställda jämställdhetsmål.19 

 
18Även inom detta fält sker dock successivt en förändring i benämnandet genom att 
allt fler politiska åtgärder benämns i termer av mångfald, något som jag skulle vilja 
hävda riskerar leda till en liknande problematik som med termen jämställdhet. 
19Se Tollin, 2000 för en mer utförlig diskussion om denna fråga. För en genomgång 
av svensk jämställdhetspolitik, se Florin och Nilsson, 2000. 
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Att studera makt och kvinnors organisering 
I denna avhandling är studiet av makt centralt, något som kräver att 
maktbegreppet ställs i centrum. I anslutning därtill knyts andra begrepp 
som motstånd, politik och kvinnors organisering, samt relationen 
mellan urbant och ruralt. Jag betraktar makt som något som 
produceras i relationer, av oss alla i olika sammanhang.20 Dessa 
maktrelationer är föränderliga, ständigt under förhandling mellan 
grupper och/eller individer men bör samtidigt betraktas som tröga och 
svårföränderliga.21 Att se makt som produktiv och relationell ligger i 
linje med Michel Foucaults maktanalys.22 Han vänder sig mot den 
legislativa (juridiska) maktdiskursen, det vill säga att se makt som en 
egenskap samt att makt är repressiv och utövas från centrum mot 
periferin (Foucault, 1980). I Foucaults syn på makt ingår också att ta 
sin utgångspunkt i det lokala och specifika, i motsats till den legislativa 
maktdiskursen som främst fokuserar den makt som ”makten har 
definierat som legitim” – exempelvis den makt som institutionaliseras i 
beslutsfattande församlingar. På så sätt synliggörs enligt Foucault alla 
de heterogena och motsägelsefulla maktrelationer som opererar på 
mikronivån i samhället.  

Att definiera makt som produktiv är ett sätt att lyfta fram 
handlandet eller aktörsskapet i maktanalysen och därmed inte betrakta 
könsmaktordningen(ar) som statisk(a) och oföränderlig(a). Maktens 
produktiva element kan uttryckas som att människor deltar i 

 
20Makt diskuteras ofta som om det var något relativt enkelt att ta på, en egenskap 
eller en kausal process där vissa aktörer tvingar andra aktörer att handla. Dessa 
definitioner bygger också på föreställningen om att maktrelationer försiggår mellan 
rationella, autonoma aktörer som ”har” mer eller mindre omfattande maktresurser. 
Mest känd i den statsvetenskapliga teoribildningen är kanske Roberts Dahls 
definition från femtiotalet, som jag menar är ett bra exempel på ett rationalistiskt 
sätt att förhålla sig till makt: A har makt över B om A kan få B att göra det som B 
inte annars skulle ha gjort (Dahl, 1957). Denna definition är dessutom 
aktörscentrerad vilket riskerar att maktanalysen inte tar hänsyn till det som jag kallar 
maktordningar. 
21Jag uppfattar den relationella synen på makt som central i en feministisk analys. Det 
är framför allt relationen mellan könen som är intressant att studera – inte kvinnor 
för sig eller män för sig – eftersom jag utgår från att det är i relationer som 
maktordningar produceras. 
22I sin vetenskapliga produktion diskuterade Foucault makt på flera sätt. Jag har 
framför allt tagit fasta på det Mikael Hörnqvist behandlar i sin bok om Foucaults 
maktanalys i avsnitten om makt och kunskap, maktens produktivitet samt 
motståndets möjligheter (Hörnqvist, 1996). 
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konstruktionen av sin egen (under)ordning. Exempelvis att kvinnor 
på olika sätt produceras som en viss typ av människor som vill vissa 
saker, och på så sätt deltar i (re)produktionen av ”kvinnlighet”. Hanne 
Haavinds analys av könsmaktordningen är ett exempel på detta – att 
män, men framför allt kvinnor, arbetar med att upprätthålla en yta 
som kan benämnas som jämställd utifrån etablerade normer, och på 
så sätt producerar en (dold) könsmaktordning (Haavind, 1985). För 
att detta ska vara möjligt krävs dock att båda parter i en relation, i det 
här fallet den heterosexuella parrelationen, tillskrivs möjlighet eller 
förmåga att handla. På det här sättet ges makt inte enbart en negativ 
utan även en positiv innebörd, positiv eftersom människor tillskrivs 
handlingsförmåga. En maktrelation kan självfallet innebära underordning, 
och gör ofta det, men det kan också leda till ”empowerment” för 
kvinnor. Exempelvis kan staten avgränsa kvinnors handlingsutrymme 
ur vissa aspekter samtidigt som andra möjligheter för kvinnor att 
handla och förbättra sin situation kan öppna sig (Cooper, 1995). bell 
hooks har visat på möjligheten att utgå från en mariginaliserad 
position som ”a space of radical openess”, det vill säga ett utrymme 
att handla, vilket jag också tolkar som ett exempel på att makt 
betraktas som produktiv (hooks, 1991). 

Att definiera makt som relationell innebär att makt produceras och 
reproduceras i relationer. Det handlar alltså inte om att ställa upp två 
poler där den ena har makt och den andra inte har det – exempelvis 
att män har makt och kvinnor inte. På så sätt innebär maktrelationen 
mellan kvinnor och män också mer än mäns dominans över kvinnor i 
specifika möten. Det är alltså inte tillräckligt att betrakta 
könsmaktordningar som ett uttryck för en ”master – subject” relation 
där den överordnade direkt förtrycker eller kontrollerar den 
underordnade (Fraser, 1997). Maktordningen i sig innebär att män har 
större möjligheter att handla än kvinnor även när de inte konkret 
relaterar sig till kvinnor. Annorlunda uttryckt tjänar män som grupp 
på en hegemonisk konstruktion av manlighet som överordnad, även 
om de själva inte aktiv deltar i förtryck av kvinnor (Connell, 1995). 
Dominerande diskurser sätter gränser för olika gruppers och 
individers handlingsutrymme. Vissa har möjlighet att handla i 
situationer där andra, på grund av ras, klass, ålder, handikapp eller 
kön, är förhindrade (Cooper, 1995). 
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Feminister har i hög utsträckning använt sig av Foucaults tankar 
om hur makt och kunskap konstituerar varandra och skapar 
dominerande eller disciplinerande diskurser. Visserligen hävdar många 
att det finns problem med Foucaults analyser ur ett feministiskt 
perspektiv, något jag instämmer i. Det kanske mest uppenbara är att 
han själv inte berör konstruktioner av kön och maktrelationer mellan 
kvinnor och män – trots att han bland annat studerar sexualitetens 
historia (se exempelvis Ramazanoglu, 1993 och Sawicki, 1991). Andra 
menar också att mycket av Foucaults tankegångar är etablerat 
feministisk tankegods. Exempelvis anser Margaretha Järvinen att 
dagens feministiska forskare delvis har förblindats av Foucaults 
resonemang om makt och därför inte ser att redan Mary 
Wollestonecraft och därefter de Beauvoir talade om kvinnan som 
”den Andra”, som underordnad den autonoma individen, mannen. 
(Järvinen, 1996). Nancy Hartsock argumenterar för att Foucaults ”den 
Andre” snarare ges rollen av ett objekt än ett subjekt – något som 
hon menar går tvärt emot en feministisk ansats där det anses centralt 
att tillskriva kvinnor subjektsstatus (Hartsock, 1990). I motsats till 
Beauvoir tillåts inte ”den Andra” att komma till tals i Foucaults 
framställningar, han (sic!) blir beskriven och därmed objektifierad. 
Även Lois McNay kritiserar Foucault på denna punkt och menar att 
hans analys endast handlar om hur makt installeras i institutioner, inte 
om hur makt upplevs från de maktutsattas perspektiv (McNay, 1992). 
Dessa påpekanden är viktiga att inkludera i en maktanalys som har 
ambitionen att ifrågasätta konstruktionen av exempelvis den 
”könsneutrala”, ”normala” politiken. Framför allt är det vikten av att 
utmana kvinnors objektstatus och istället göra dem till handlande 
subjekt. Samtidigt menar jag att Foucault i sitt arbete har bidragit till att 
lyfta fram centrala aspekter för möjligheterna att förstå och analysera 
makt, kanske främst genom att arbeta med att lyfta fram makt-
relationers produktiva element samt att relatera makt till motstånd. 
 
 
Diskursiv makt 

Ett sätt att både definiera och framför allt analysera hur makt-
relationer utesluter och innesluter både aktörer och frågeställningar är 
att betrakta makt som diskursiv. Under nittiotalet har diskursbegreppet 
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blivit vida använt inom olika discipliner och på olika sätt. Man kan säga 
att begreppet nästan antagit en ”common sense” status eftersom det allt 
oftare används utan definition (Mills, 1997). Carol Bacchi definierar 
diskurs som språk, begrepp och kategorier som används för att avgränsa 
en fråga, och hennes definition utgår, liksom många andras, från Michel 
Foucaults synsätt (Bacchi, 1999). I sin installationsföreläsning vid Collège 
de France, Diskursens ordning, framställde han detta på följande sätt: 

 
”… jag antar att diskursproduktionen i varje samhälle på 
en och samma gång kontrolleras, väljs ut, organiseras 
och fördelas av ett visst antal procedurer vilkas roll är att 
avvärja dess makt och hot, att bemästra dess slump-
mässighet och att kringgå dess tunga, skrämmande 
materialitet” (Foucault, 1970/1993:7) 

 
I diskurser etableras föreställningar om det sanna och det självklara. 

Genom att makt produceras i sociala relationer görs vissa handlingar 
möjliga och andra omöjliga. Foucault menar vidare att diskurser 
vidmakthålls genom ett antal utestängningsprocedurer av vilka han 
framför allt framhåller ”viljan till sanning”, eller relationen mellan 
makt och kunskap. Ett resonemang som illustreras av följande citat: 
 

”Foucault argues for the imbrication of power with 
knowledge, so that all of the knowledge we have is the 
result or the effect of power struggles. To give an 
example, what is studied in schools and universities is 
the result of struggles over whose versions of events is 
sanctioned.” (Mills, 1997:21) 

 
Denna utestängningsprocedur etableras genom diskursbärande eller 
begränsande principer som i sin tur byggs upp av uteslutande 
praktiker. Diskurser kan alltså sägas vara organiserade kring en mängd 
uteslutande praktiker som tillsammans gör att det som är möjligt att 
säga ter sig naturligt och självklart, samtidigt som det bygger på det 
som är uteslutet, det som nästan är omöjligt att säga. Uttryckt på ett 
annat sätt etableras dominerande diskurser genom konstruktioner av det 
normala, sanningarna, det rätta genom att utesluta eller nedvärdera 
”det falska”, ”det Andra” som just onormalt och osant. Detta görs 
inte genom att öppet ställa två alternativa synsätt mot varandra utan 
genom att olika praktiker producerar normaliteter, diskursiva ramar 
som när de ifrågasätts framställs som självklara. Etablerade eller 
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disciplinerade diskurser byggs upp med hjälp av diskursbärande 
principer som i sin tur definierar normer utifrån dess motsats, genom 
att benämna det som är icke-norm. På så sätt visar exempelvis 
beteckningar som kvinnlig politiker, kvinnlig chef och kvinnoprojekt hur 
dominerande diskurser om politik och ledarskap bygger på en 
uteslutning av kvinnor och så kallade kvinnliga egenskaper. Precis 
som ras inte anses vara ”ett problem” för vita anses inte heller kön 
som problematiskt av män (Sapiro, 1995). Enbart kvinnor ges kön 
medan mäns överordnade position i vårt samhälle innefattar med andra 
ord privilegiet att inte behöva definiera sig som kön (Eisenstein, 1988). 
 

"Men are privileged by presenting themselves as 
nondifferent. Women are generalized in terms of their 
'difference' and therefore lose their individual 
specificity." (Eisenstein, 1988:32) 

 
Resonemanget illustrerar också en av grundstenarna i en 

feministisk analys – att kön hela tiden ”görs” och att denna 
produktion är präglad av makt. Ett exempel är kampen för att göra 
kvinnors brist på inflytande till en fråga för den etablerade politiken. 
Inrättande av en jämställdhetsombudsman, en jämställdhetslag och 
andra positioner, som jämställdhetsexperter i alla län, kan tolkas som 
en ”seger för jämställdhetskampen”. Något som dock ofta benämns 
som ett problem, är att de personer som arbetar med jämställdhets-
frågor nästan alltid är kvinnor och att män borde ta ett större ansvar.23 
De senaste åren har ett allt större antal män börjat engagera sig i dessa 
frågor, exempelvis som forskare och projektledare. Jämställdhets-
arbete som en underordnad politisk diskurs i relation till ”riktiga och 
viktiga” politiska frågor förändras delvis, men vad har det för 
betydelse att mäns jämställdhetsarbete värderas högre än kvinnors. 

Ett citat från min intervjustudie får tjäna som exempel på hur 
begränsande principer omärkligt utesluter kvinnor från den etablerade 

 
23Även denna problemformulering är i sig intressant att analysera utifrån en ”Vad är 
problemet? ansats”. Varför anses detta vara ett problem – för att kvinnor får dra ett 
allt för stort lass själva? för att män kan bidra med annan kompetens i 
jämställdhetsarbetet? för att det är orättvist att bara kvinnor får arbeta med 
jämställdhet? Beroende på vilket svar som väljs går det sedan att driva analysen 
vidare genom att koppla samman svaret med hur personen ifråga betraktar kön och 
relationen mellan könen. 
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politiken genom att självklart utgå från en implicit allmän norm för 
kompetens, som inte betraktas som manlig utan som neutral. 

”Det är klart att kvinnor blir lyssnade till i precis lika hög 
utsträckning som män i det politiska livet. Bara dom har 
bra idéer och goda argument så lyssnar vi självklart lika 
mycket till dom.” (ur intervju med kommunpolitiker) 

 
I citatet presenteras ”bra idéer och goda argument” som en 
självklarhet, att ”alla” vet vad det betyder, att det finns en given 
måttstock. Uttalandet går att betrakta som en del i en diskurs där vad 
som räknas som bra idéer och goda argument formuleras och görs till 
könsneutrala. Samtidigt utgår också resonemanget från en särskild 
föreställning om kompetens och kön, eller snarare är det, enligt den 
här politikern, kompetens och inte kön som har betydelse för om 
kvinnor finns på ledande positioner i politiken eller inte. Ovanstående 
citat kan även betraktas som ett exempel på den täta samman-
kopplingen mellan makt och kunskap. Etablerade diskurser definierar 
vad som är ”bra idéer och goda argument”, vilket priviligierar vissa 
aktörer och vissa färdigheter medan andra utesluts. Att på det här 
sättet analysera intervjumaterial, i sökandet efter dominerande diskurser 
om jämställdhet, och vad dessa kan säga om hur kön konstrueras, 
kommer jag att diskutera mer utförligt i nästa kapitel om metod.  

Hur konstrueras olika diskurser som överordnade? Hur utmanas 
eller ifrågasätts de?. Vad anses vara sant, riktigt eller kompetent? Hur 
konstrueras exempelvis dominerande diskurser om ”kvinnlighet”? På 
vilka sätt skapas ”den naturliga kvinnan”? Ett sätt att få fram de 
diskursbärande principerna är att ta sin utgångspunkt i det motstånd 
som utmanar dominerande diskurser. Eller som Yvonne Hirdman 
säger, när det ”normala” utmanas blir det tydligt (Hirdman, 1992). 
Normen behöver en motpart för att kunna konstitueras, samtidigt 
som denna motpart också är en potentiell utmanare av den ordning 
eller diskurs som dominerar. Om ett motstånd hårdnar är det ett 
tecken på att något händer, att en dominerande diskurs ifrågasätts 
eller utmanas. Dessa disciplinerande diskurser ska varken ses som 
oföränderliga eller oemotsagda. De produceras ständigt i relation till 
andra diskurser och påverkar och påverkas av de aktörer som deltar. 
Diskurser är situerade i olika sammanhang och konfronteras ständigt. 
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Makt och motstånd 

Genom att betrakta makt som diskursiv blir det möjligt att lyfta fram 
relationen mellan makt och motstånd – något som jag betraktar som 
centralt för min studie av kvinnors organisering som en form av 
motstånd mot etablerade former för politik. Foucault menar att där 
makt finns, finns också motstånd (Foucault, 1980, se även Cooper, 1995). 
Vägen till att urskilja dominerande diskurser kan alltså sägas gå via 
motståndet, och det är också paradoxalt nog genom detta motstånd 
som diskurserna kan fortsätta att vara just dominerande. Det ”normala” 
behöver en motpart att ta avstånd från för att kunna konstitueras. Det 
som en diskurs innesluter bygger på dess uteslutningar.  

Ett sätt att ta reda på om makt överhuvudtaget existerar i en 
relation, och i så fall hur, kan därför vara att utgå från motståndet – 
en slags maktens metodologi. Att studera kvinnors organisering 
blir därmed ett sätt att komma åt maktordningen mellan kvinnor 
och män (Eduards, 1997a).24 Makt och motstånd förhåller sig till 
varandra på ett dialektiskt sätt, maktrelationer ger upphov till uttryck 
för både makt och motstånd menar Magnus Hörnqvist i sin tolkning 
av Foucaults maktanalys (Hörnqvist, 1996). Detta förhållande 
stämmer överens med det övergripande resonemanget om maktens 
konstruktion ovan – makt som relationell och produktiv. Varken 
makt eller motstånd kan placeras i ett särskilt centrum eller på en 
särskild plats: 

”Det finns alltså inte, i förhållande till makten, en plats 
för den stora Vägran – revoltens själ, alla upprors 
centrum ...  Istället finns det många motstånd av olika slag: 
möjliga, nödvändiga, osannolika, spontana, vilda, isolerade, 
samordnade, smygande, våldsamma, oförsonliga, kompromiss-
villiga, egennyttiga eller beredda till offer.” (Hörnqvist, 
1996:234) 

 
24 Det sätt som Foucault sammanbinder makt och motstånd har kritiserats av flera 
feminister, bland annat av Monique Deveaux ( 1994). Kritiken handlar om vad som 
räknas som motstånd och huruvida det ställer orimliga krav på kvinnor att visa upp 
motstånd – för att på något sätt ”bevisa” sin underordning (Deveaux, 1994 ). Den 
här kritiken ligger också i linje med problematisering av hur Foucault betraktar ”den 
Andre”. Genom att objektifiera ”den Andra” fråntas hon sin handlingsförmåga, och 
på så sätt vacklar också betoningen av makt som relationell. Att inte tillskriva 
kvinnor handlingsförmåga menar Maud Eduards är det sätt som mäns överordning 
och kvinnors underordning upprätthålls. När kvinnor objektifieras fråntas de 
förmågan att handla. Kategorin män å andra sidan förblir en abstrakt och universell 
kategori som framför allt kännetecknas av handlingskraft (Eduards, 1997b). 
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Det är enligt min mening viktigt att inte definiera motstånd som 
något mer medvetet än makt. Att utmana en maktrelation behöver 
inte var avsiktligt eller underbyggt med argument, utan enbart ett 
resultat av ansträngningen att komma undan en underordnad position 
i en maktrelation som upplevs som outhärdlig (Hörnqvist, 1996) Det 
centrala är att betrakta kvinnor som handlande subjekt, även när de 
befinner sig i underordnade positioner: 

 
”De som gör motstånd utgår inte från objektiva intressen 
eller autentiska behov fastlagda en gång för alla och för 
alla kvinnor, utan från de behov som de faktiskt har, de 
överväganden som de faktiskt gör, det rättsmedvetande 
som de delar med andra i sin omgivning, den organisering 
som de lyckats åstadkomma, den kamptradition som de 
är en del av, den stolthet som de besitter och de 
möjligheter de ser. ... Upplösningen av motståndets 
metafysiska grundval innebär att motståndsperspektiven 
måste sökas på ett konkret plan.” (Hörnqvist 1996:240)  

 
Hur ska motstånd karaktäriseras när det gäller maktrelationen 

mellan kvinnor och män? Gör kvinnogrupper som ”endast” sysslar 
med ”inåtsyftande verksamhet” – som att träffas, stödja varandra och 
utbyta erfarenheter – motstånd mot maktordningen mellan kvinnor 
och män eller gäller det bara kvinnogrupper som aktivt arbetar utåt 
genom att ställa explicita krav på ”manssamhället”?25 Att fokusera 
motstånd innebär att tillskriva kvinnor handlingskraft och samtidigt 
behålla könsmaktanalysen – det vill säga arbeta analytiskt på två 
nivåer samtidigt. Visserligen utgörs en del av maktrelationen mellan 
kvinnor och män av institutionaliserade maktstrukturer och fysiskt 
våld som i sin tur innebär att kvinnors handlingsutrymme i praktiken 
kan vara starkt inskränkt (Deveaux, 1994 ). Jag vill dock hävda att det 
ändå är viktigt att tillskriva exempelvis misshandlade kvinnor någon 
sorts motståndspotential för att undvika att könsmaktordningen görs 
till något statiskt och därmed oföränderligt. Därmed inte sagt att 

 
25Benämningen av kvinnors olika aktiviteter är ett bra exempel på hur rådande 
tolkningsföreträden tar sig i uttryck. Vem avgör – och hur avgörs – vad som är 
inåtsyftande eller inte? Vem avgör huruvida detta i så fall är ett uttryck för motstånd 
eller inte? Vem är det som har makten över definitionerna? Uttrycket inåtsyftande 
kräver enligt mitt resonemang något utåtsyftande för sin konstituering. Är det inte 
så att utåtsyftande, eller klart och tydligt i offentligheten uttalade krav, är det som "i 
allmän mening" definieras som motstånd? 
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kvinnor inte befinner sig i situationer där möjligheterna till handling 
är mycket små. Trots detta menar jag att det är principiellt viktigt att 
betrakta kvinnor som handlande subjekt, inte enbart som objekt för 
mäns överordning och våld.26  

Utifrån det här resonemanget blir det centralt att inte låsa fast en 
definition av motstånd som något i alla lägen explicit och 
utåtagerande. Ur ett feministiskt perspektiv är det centralt att även 
lyfta fram kvinnors upplevelser av makt och tankar om potentiellt 
motstånd – och därmed det motstånd/förtryck som kvinnor själva 
anser sig uppleva (Deveaux, 1994). Det ligger också i linje med min 
(vetenskapsteoretiska) ambition att så långt det är möjligt utgå från den 
underordnade gruppens perspektiv. På så sätt kan andra former för 
kvinnors motstånd tydliggöras, ett exempel kan vara vad kvinnor 
väljer att inte göra (se vidare diskussion om avhandlingens 
vetenskapsteoretiska utgångspunkter i kapitel 2). 

Att utgå från detta mer komplexa och vittomfattande synsätt på 
motstånd är också nödvändigt för att kunna studera just de kvinno-
grupper som tas upp i avhandlingen. Valet att analysera en form för 
kvinnors organisering som inte alltid definieras i dessa termer utan 
snarare ses som kvinnors fritidssysselsättning, kultur eller andra 
traditionellt ”kvinnliga” praktiker kräver en vidare definition av 
motstånd, en definition som inte innebär att vissa explicita kriterier 
ska uppfyllas. Istället är det relationen mellan den etablerade politiken 
och kvinnors organisering; på vilka sätt kvinnogrupperna genom sina 
praktiker utmanar den etablerade politiken, som blir centralt i 
förståelsen av hur motstånd ser ut i olika kontexter. 

Begreppet motstånd används sammanfattningsvis på två sätt i 
avhandlingen, även om de teoretiskt har samma grund. För det första 
som en syn på det potentiella hot mot den etablerade politiken som 
utgörs av kvinnors organisering. För det andra för att beskriva 
reaktioner från den etablerade politiken mot denna utmaning. Den 
grundläggande tanken är att könsmaktordningen kan ta sig olika 
lokala uttryck och att en analys av förhandlingar om politikens form, 
politikens innehåll och kvinnors handlingsutrymme ger möjligheter att 
bestämma lokala könsmaktordningars karaktär. 

 
26För ett teoretiskt resonemang om kön och handlingsutrymme kopplat till mäns 
sexualiserade våld mot kvinnor se Lundgren, 1993. 
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”Glesbygdens rum” – från periferi till centrum 
I talet om ”Norrlands problem” har sedan 1980-talet utflyttningen av 
kvinnor från glesbygds- och inlandskommunerna funnits med i 
diskussionen.27 Detta illustrerades kanske tydligast på den nationella 
mediaagendan i samband med ”bussningen av kvinnor till Pajala” – 
en satsning i början av nittiotalet med ambitionen att lösa 
kommunens problem med befolkningsminskning.28 Norrlands inland 
definieras i detta och andra sammanhang som en plats befolkad av 
skoterkörande män med bössan i ena handen och fiskespöet i den 
andra. En plats som unga kvinnor vill lämna så fort som möjligt 
(Månsson, 1993). Gunnel Forsberg menar att detta delvis är en nidbild 
av glesbygden som syftar till att framhäva stadens moderna fördelar. 
Eller som hon själv skriver: ”Landsbygden, eller glesbygden, är 
definierad med tätorten som utgångspunkt. Utan tät bygd skulle det 
vara irrelevant att tala om gles bygd.” (Forsberg, 1996b:3).29 

Som utgångspunkt för ett resonemang om könsmaktordningars 
uttryck i glesbygd menar jag att det är viktigt att uppmärksamma att 
det finns ett hierarkiskt förhållande mellan stad och glesbygd, något 
som inte minst uttrycket ”centrum - periferi” som ofta används i 
dessa sammanhang indikerar. Ett sätt att illustrera detta är att granska 
värderingarna kring det ”lokala”. Inte för att det enbart är glesbygd 
eller landsbygd som är lokalt, det finns självklart ett lokalsamhälle 
även i städerna. I talet om det lokala är det dock ofta bilden av ”byn” 
som tonar fram. Kulturgeografen Doreen Massey menar att en studie 
av det lokala också kan uppfattas som en analys av det specifika, det 
icke-generella ”merely the local” (Massey, 1994). Det lokala anses som 
något mindre intressant, något mindre värt. Dessutom sammanbinds 
enligt Massey ”det lokala” och ”det kvinnliga” genom att det ofta 

 
27I en forskningsrapport från 2000 menar Hans Westlund att befolkningsutvecklingen 
utanför storstäderna under de senaste decennierna inte varit helt linjär utan snarare 
har in- och utflyttning avlöst varandra. Det övergripande intrycker är dock att norra 
Sveriges glesbygd och inland har förlorat invånare till norrländska kuststäder och till 
regioner i södra Sverige (Westlund, 2000). 
28Självklart fanns det inte någon tro i Pajala på att detta var en ultimat och 
allomfattande lösning på kommunens befolkningsminskning. Exemplet är ändå 
intressant just för att det belyser hur stort problemet med brist på kvinnor uppfattas. 
29Ett exempel på hur glesbygd och mindre tätorter i allmänhet, i synnerhet i 
Norrland, görs till behov av stöd återfinns exempelvis i den etablerade 
regionalpolitiska diskursen där vissa områden definieras som stödregioner. 
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hävdas att kvinnor lever mer lokala liv än män. Visserligen håller Massey 
med om att det kan stämma att kvinnor på grund av de villkor de 
lever under är mer lokala än män - exempelvis i betydelsen mindre 
rörliga, utan bil och med huvudansvaret för hem och barn, men hon 
menar att det intressanta i resonemanget är försöket att ”göra kvinnor 
lokala”. Massey drar paralleller till hur kvinnor ”görs privata” i upp-
delningen mellan det offentliga och privata och hävdar att samman-
kopplingen mellan kvinnor och det lokala liksom denna dikotomi 
innehåller en maktdimension. Kvinnors liv och kvinnors kamp kan 
avfärdas som ”... only a local struggle, only a local concern.” (Massey, 
1994:10, kursiv i orginal).  

Den bild av kvinnor i glesbygd som möter oss i de nationella 
medierna – om vi möts av någon bild överhuvudtaget – är ofta bilden 
av den så kallade traditionella kvinnan. Hennes intressen är hantverk 
eller matlagning och kanske har hon startat ett företag. Att hennes 
företag skulle ge någon vinst eller arbetstillfällen – det vill säga vara 
något viktigt – är sällan det budskap som förmedlas. En anledning är 
att glesbygden ofta anses mer patriarkal/traditionell än staden och 
därmed blir ”glesbygdskvinnan” ”mer underordnad” än ”stadskvinnan”.30 
I linje med Forsbergs resonemang ovan bygger en beskrivning av 
storstadskvinnan som modern och jämställd på en bild av glesbygds-
kvinnan som omodern och underordnad.31 Glesbygden blir stadens 
”nödvändiga periferi”. Eller som hon själv skriver: 

”I den mån som glesbygden analyserats som patriarkal 
och kvinnofientlig, har staden betraktats som 
kvinnornas domän. Där är de offentliga funktionerna 
bäst utvecklade. Där finns servicen, kollektivtrafiken 
och där finns kvinnornas arbetsmarknad. Där finns 
också det kulturella utbudet av bibliotek, teater, 
konserter, verksamheter som till största delen utnyttjas 
av kvinnor till skillnad från jakten och fisket som 
dominerar på landsbygden.” (Forsberg, 1996b:15) 

 
30 Här finns en intressant parallell till Doris Buss’ resonemang om hur ”the Cairo 
Woman” konstruerades på befolkningskonferensen i Cairo, som underutvecklad 
och i behov av stöd från västvärlden, som helt fråntagen möjligheter att handla och 
som en homogen kategori, Buss 1999. 
31 I den diskussion som fördes i samband med Sveriges inträde i den Europeiska 
unionen utpekades framför allt kvinnor i norrländsk glesbygd som bakåtsträvare, 
oförmögna att ta till sig den ”sanna” information som stadens och marknadens 
urbana representanter förespråkade. Den diskurs som etableras om glesbygds-
kvinnan leder till en subjektsposition med litet handlingsutrymme. (För en kommentar 
och Europaparlamentsval och relationen land – stad, se Gilijam och Holmberg, 1998). 
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I det moderna projektet har staden ansetts stå för utveckling och 
nyskapande och landsbygd/glesbygd för bakåtsträvande och inskränkthet. 
Även om vi idag – mycket grovt karaktäriserat –  rör oss från det 
moderna industrisamhället till det så kallade postmoderna kunskaps-
samhället verkar det som om dessa värderingar lever kvar. Tanken att 
landsbygden kan ha andra förutsättningar som gör andra strategier 
och vägar för förändring användbara finns inte med i resonemanget.32 

Jag skulle mot detta vilja hävda att könsmaktordningen måhända kan 
se annorlunda ut i staden men graden av förtryck vill jag lämna mer 
öppen. Även i forskningen förmedlas dock en stereotyp bild av 
glesbygden som mer traditionell i betydelsen patriarkal än staden. Ett 
exempel är Margareta Dahlströms artikel om unga kvinnor i norsk 
glesbygd och deras benägenhet att flytta (Dahlström, 1996). Det är 
visserligen intressant att hon vänder på ett vanligt resonemang som 
utgår från att det är de unga kvinnorna som flyr glesbygden, det vill 
säga att det är kvinnornas ”fel” att de lämnar sin hembygd. Istället 
menar Dahlström att det är den manligt präglade glesbygden som 
”kör bort” de unga kvinnorna. Problemet blir dock att hon i sin 
definition av glesbygden som patriarkal, i mina ögon också förstärker 
bilden av glesbygd som traditionell, omodern och framför allt mer 
patriarkal än staden. Utveckling blir något som sker i staden innan 
den sker på landet, och här är industrialiseringen utgångspunkten. Det 
antas också att det som sker i staden förr eller senare även ska komma 
landsbygden till del. 

Det är dock viktigt att skilja mellan en analys av könsmakt-
ordningar i glesbygd, och på vilka sätt så kallade kvinnofrågor och 
feministiska frågor har formulerats. Den relativt vanliga samman-
kopplingen mellan feminism och ”manshat” inbegripande kritik mot 
den traditionella kärnfamiljen anses av vissa forskare extra 
problematisk för kvinnor i glesbygd eftersom exempelvis jordbruks-
arbete bygger på att kvinnor och män arbetar tillsammans (Poiner, 
1996, Alston, 1995). Margret Grace och June Lennie menar att om 
feminism relateras till frågor om identitet blir en feministisk analys 
mer problematisk för kvinnor i glesbygd än för kvinnor i staden på 

 
32I sin avhandling menar Peter Waara att lokalsamhället i den norrländska periferin 
definieras som traditionellt i relation till staden, bland annat genom att det 
förknippas med verksamheter kopplade till naturen, Waara, 1996. 
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grund av att kvinnorörelsen definieras som en urban företeelse (Grace 
och Lenni, 1998).33 Berit Brandth hävdar att analysen av kvinnor i 
glesbygd framför allt blir problematisk eftersom utgångspunkten är en 
modernistisk syn på utveckling och framgång (Brandth, 1999). Jag 
menar att detta synsätt även finns med när olika former av kvinnors 
organisering ”bedöms” som mer eller mindre progressiv – kvinnor i 
glesbygd blir ohjälpligt sammankopplade med ”traditionella” 
värderingar och dessa kvinnor betraktas därför som ”mer” 
underordnade män än kvinnor som lever i staden. Den lösning på 
problemet som Brandth presenterar är att den feministiska 
forskningen måste bli mer kontextualiserad och ta hänsyn till de 
olikheter som finns mellan kvinnor, men även mer epistemologiskt 
situerad. Jag instämmer i Brandths kritik och vill understryka vikten 
av att ta hänsyn till att kvinnor i glesbygd betraktas som ”mer 
förtryckta” just utifrån en territoriell maktdimension där glesbygdens 
definieras i relation staden, det urbana. Gunnel Forsberg gör en 
liknelse mellan landsbygdsforskningen och kvinnoforskningen i det 
att hon menar att problemställningarna har stora likheter. Studiet av 
stad – landsbygd liknar, enligt Forsberg, studiet av män – kvinnor 
genom att utsatthet och osynliggörande utmärker både landsbygdens 
och kvinnors situation. Hon skriver vidare att: 

 
”Det finns en symbios mellan stad och land, men det är 
staden som är normen, det är staden som har status och 
makt. Och när man talar om ”landsbygdsutveckling” 
eller landsbygdsprojekt” är det ungefär som när man 
säger ”självförtroendehöjning” och ”kvinnoprojekt”. 
Det är landsbygden (och kvinnorna) som skall förändras 
och det är staden (och männen) som vet hur det ska 
göras – och som står för kulorna.” (Forsberg, 1996b:22-23) 
 

Denna maktdimension bör däremot inte betraktas som statisk; 
”glesbygdsrummet” konstrueras gång på gång i relation till staden. Att 
arbeta med den rumsliga dimensionen på det sätt som jag skisserar 

 
33 Ett problem med dessa och flera andra forskares diskussioner av relationen 
mellan urbant och ruralt är att det rurala sammanknippas med jordbruk. Det vill 
säga att det framför allt är den verksamhet som av tradition bedrivs i glesbygd, 
snarare än själva territoriets perifera placering som ställs i fokus för analysen. Jag 
menar dock att även om jag talar om glesbygd snarare än jordbruksbygd, så är 
denna forskning möjlig att applicera på min studie eftersom det framför allt handlar 
om hur människor identifierar sig med den bygd de bor i. 
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här innebär att betrakta platsen som något mer än geografi. Platser är 
också meningsbärare och meningsskapare, ställen där identitet skapas, 
där kulturellt, socialt och symboliskt konsensus konstrueras (Healy, 
1997). I linje med Joan Scotts argumentation kan platsen alltså sägas 
ha både symbolisk och konkret betydelse för kvinnors handlings-
utrymme (Scott, 1988). 
 
 
En rumslig maktanalys 
Rummet kan utgöra en användbar liknelse för att illustrera både 
gränser och gränsöverskridanden i relation till lokala könsmakt-
ordningar. Om denna liknelse överförs till ett framför allt liberalt 
politiskt teoretiskt resonemang kan politik sägas vara ett mer abstrakt, 
så kallat könsneutralt rum, ett rum som implicit utesluter områden 
som av tradition hänförts till den privata och därmed icke-politiska 
sfären (Wendt Höjer och Åse, 1997). Vissa feministiska teoretiker menar 
att genom att kvinnor av tradition är sammankopplade med den 
privata/personliga sfären i samhället och män med den 
offentliga/politiska sfären så utdefinieras  kvinnor ur det politiska 
rummet (se exempelvis Pateman, 1988). Även om denna uppdelning i 
praktiken på många sätt är upplöst på individnivå, anses kvinnor och 
män fortfarande i stor utsträckning lämpade för olika uppgifter som 
utförs i olika sfärer (se exempelvis Hirdman, 1990). Till exempel gör 
dominerande diskurser om politik män till politiker och kvinnor till 
kvinnliga politiker. 

Rummet kan sägas stå för både kontextualitet, specificitet och 
skillnader – det rumsliga blir en aspekt som hela tiden upplöser och 
utmanar en homogen syn på kvinnor (och män) och maktordningen 
mellan könen. Bilden av rummet kan också ses som en hjälp att 
visualisera vad jag menar med diskurs. Att tala om dominerande 
diskurser som innesluter och utesluter, som formulerar gränser för 
vad som är möjligt och omöjligt att tala om, kan översättas till att 
handla om rum med fasta men föränderliga väggar. Dominerande 
diskurser om kön och politik etablerar trånga rum för kvinnor och 
sätter mer eller mindre snäva gränser för deras möjligheter att handla. 
Samtidigt är det möjligt att etablera alternativa rum, eller åtminstone 
att utmana de redan byggda – genom både ombyggnation och rivning. 
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Praktiskt eller konkret är det politiska rummet ofta ett hus (ett 
kommunhus eller ett riksdagshus) eller en grupp frågor. Detta rum är 
också sektorsindelat, varje politikområde har sin plats. Relationen 
mellan kvinnogrupper och den etablerade politikens företrädare 
handlar till stor del om kamp eller förhandlingar om politik (om 
politiskt handlingsrum), i två betydelser. Politiken som konkret rum 
(politikens form), var sker politik?, och politik som ordning 
(politikens innehåll), hur ordnas de politiska frågorna? 

Jag menar att det förs en kamp om (det symboliska) rummet i (det 
konkreta) rummet – i min studie främst det politiska rummet. I 
relation till det förs kampen om kvinnors (och mäns) handlings-
utrymme. Jag betraktar kvinnorna i kvinnogrupperna och politikerna 
som aktörer i förhandlingar om politik som påverkas av och påverkar 
omgärdande diskurser om kön – och därigenom produceras och 
reproduceras lokala könsmaktordningar. Förhandlingarna sker på 
bestämda territorium, i den här avhandlingen tre olika platser som 
präglas av utflyttning och en till staden förhållandevis underordnad 
position. 

Betydelser av politik, jämställdhet och kön, produceras alltså i 
relationer eller i förhandlingar, i denna studie förhandlingar mellan 
kvinnogrupper och företrädare för den etablerade politiken. Med 
begreppet förhandling vill jag betona det relationella i hur könsmakt-
ordningar skapas. Begreppet inbegriper inte en föreställning om att 
båda parter har lika möjligheter att påverka, men att båda har någon 
möjlighet att handla. I avhandlingen kommer jag att fokusera tre olika 
typer av förhandlingar och sammantaget menar jag att ”utslagen” för 
dessa tre förhandlingar om kön kan ge en bild av hur könsmakt-
ordningen tar sig i uttryck i olika sammanhang. Förhandlingar om 
gränserna för politisk organisering (politikens form), förhandlingar 
om hur politiken är ordnad (politikens innehåll) samt förhandlingar 
om kvinnors handlingsutrymme (etablerade och ifrågasättande 
jämställdhetsdiskurser) 

Det första steget i analysen är att analysera relationen mellan två 
former för politik – en alternativ och en etablerad. Hur ser kvinnors 
organisering som alternativ politisk praktik ut och hur uppfattas den? 
Hur betraktas kvinnors möjligheter till inflytande i mer generella 
termer, i den etablerade politiken? Genom att analysera hur 
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representanterna för dessa två politikformer förhåller sig till kön 
menar jag att det är möjligt att besvara dessa frågor. Jag har då valt att 
analysera deras uppfattningar om jämställdhet för att detta fält kan 
betraktas som centralt för uppfattningar om kön för båda de 
studerade grupperna. Med andra ord fokuseras analysen på synen på 
vad som anses vara problemet. Den tredje förhandlingen, om 
kvinnors handlingsutrymme, skiljer sig visserligen från de övriga två 
genom att den ska betraktas som delvis överordnad. Förhandlingar om 
kvinnors handlingsutrymme sker ju i båda de andra förhandlingarna 
men också på andra sätt, i andra relationer. Det är framför allt i 
konstruktionen av diskurser om jämställdhet, i dessa diskursiva 
praktiker, som jag menar att den tredje förhandlingen försiggår 
explicit – och som jag därför har betraktat som fruktbar att fokusera i 
min analys. 

Dessa tre förhandlingar kommer att utforskas i avhandlingens fyra 
empiriska kapitel. Det första empiriska kapitlet, kapitel fyra, beskriver 
den organisering som dessa kvinnor är engagerade i. Därefter 
analyseras kvinnogrupperna utifrån tre principer om kvinnors 
organisering. I min analys av hur kvinnor arbetar kollektivt för 
förändring har jag också velat ta avstamp i deras egna politiska 
praktiker för att sedan rikta blicken mot den etablerade politiken. 
Vilka rum – handlingsrum och fysiska rum – skapar dessa kvinnor? 
Vilka är formerna och innehållet för deras politiska praktiker? Vilka 
bilder av kvinnor är det som framträder? 

I kapitel fem analyseras aktivisternas och politikernas 
uppfattningar av kvinnors organisering. Kapitlet inleds med 
kvinnornas argument för den egna organiseringen, varför de väljer att 
organisera sig i egna grupper. En annan fråga som behandlas är 
huruvida de menar att de möter motstånd och på vilka sätt som detta 
motstånd i så fall yttrar sig. Därefter presenteras politikernas syn på 
kvinnors organisering. Ambitionen är att etablera en förståelse av den 
relation som uppstår mellan dessa olika politiska praktiker. 

I kapitel sex fokuseras den etablerade politiken. Utgångspunkten, 
som lyfts fram i de föregående kapitlen, är att kvinnors organisering i 
egna grupper innebär en implicit eller explicit kritik av den etablerade 
politiken. Utgångspunkten är också att det finns ett problem med den 
etablerade politiken, som bland annat illustreras av den låga andelen 
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kvinnor på ledande positioner. Hur förhåller sig de kvinnor som valt 
en alternativ politisk praktik till den etablerade politiken? Vilken syn 
har ledande politiker och tjänstemän på kvinnors och mäns inflytande 
på den etablerade politikens form och innehåll? 

I kapitel sju ställs föreställningar om jämställdhet i centrum. 
Informanternas syn på vad jämställdhet är, bör vara och vilka åtgärder 
som anses framkomliga för att skapa ett jämställt samhälle granskas. 
Fokus i analysen ligger på hur kön konstrueras i uppfattningar om 
jämställdhet. I avhandlingens avslutande kapitel problematiseras 
resultaten i relation till mer övergripande frågor som kvinnors 
handlingsutrymme, relaterat till den etablerade politikens roll . Detta 
kommer framför allt att göras genom att en diskussion av hur 
etablerade jämställdhetsdiskurser konstitueras, och på vilka sätt som 
kvinnogrupper förhåller sig till dessa diskurser.  

Mot bakgrund av en feministisk kritik av traditionell 
demokratiteori är avsikten med den här avhandlingen att ställa frågor 
om vad det betyder att kvinnor i dagens Sverige anser det nödvändigt 
att bilda egna grupper i syfte att påverka samhällets utveckling. Vad 
kan kvinnors organisering i glesbygd säga om möjligheterna till att 
skapa en reell demokrati där kvinnors handlingsutrymme inte är 
kringskuret på grund av att de ”är” kvinnor? 

I nästa kapitel behandlas avhandlingens metodologiska frågor. 
Efter detta följer ett kapitel som på olika sätt behandlar den kontext 
som jag vill placera avhandlingen och avsnittet ska också ses som min 
empiriska förförståelse på det fält där jag har valt att placera min 
avhandling. Här tar jag upp några olika diskussioner – om 
kvinnorörelse i Sverige, om jämställdhet, om regionalpolitik och 
etablerandet av resurscentra för kvinnor. Detta kapitel avslutas med 
en diskussion om definitioner av kvinnors organisering. 
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2 
 

Metod och material 
 
 

Ett feministiskt perspektiv i forskningen ställer många tidigare 
självklarheter på huvudet. Att ta till sig feministiska teorier om 
exempelvis politik eller demokrati innebär stora risker, eller möjlig-
heter, att också tvingas till att kritiskt granska mer övergripande 
utgångspunkter för vetenskapande. Ofta är olika nivåer – vetenskaps-
teoretiska, teoretiska, metodologiska – integrerade i feministiska 
resonemang. Detta illustrerar också, enligt min uppfattning, en central 
ingrediens i feministisk forskning, ett helhetstänkande snarare än en 
uppdelning av dessa nivåer. Samtidigt finns det en stor medvetenhet 
om att dessa nivåer existerar och har olika betydelser (Stanley och 
Wise, 1993). 

Syftet med det här kapitlet är dels att klargöra det feministiska, 
vetenskapsteoretiska perspektiv som jag utgår från, dels att redogöra 
för de metoder jag har använt i arbetet med avhandlingen – både för 
att få fram det material som jag analyserar och för själva analysen. Jag 
kommer också att redogöra för frågor som rör urval och 
avgränsningar av materialet. 

Det sätt jag har valt att formulera avhandlingens huvudsakliga 
problematiker – att studera hur en maktordning görs i olika 
sammanhang, att analysera hur kvinnors handlingsutrymme formas i 
relationen mellan kvinnors organisering och etablerad politik – bygger 
på en föreställning om att kunskap är kontextuellt eller rumsligt 
beroende. Det blir därför centralt att, som de Beauvoir skriver, 
”Rather than attempt to conceal principles more or less definitely 
implied, it is better to state them openly at the beginning.” (ur Moi, 
1999:160) I det här kapitlet fördjupar jag den ansats som 
presenterades i inledningen av kapitel ett genom att diskutera varför 
jag har ställt de frågor som jag har ställt (de vetenskapsteoretiska 
resonemangen) och vad ansatsen konkret har inneburit i min 
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forskning (de metodologiska resonemangen). Jag betraktar också de 
metodologiska frågorna som centrala eftersom avhandlingens 
problematik handlar om att analysera hur maktordningen mellan 
kvinnor och män görs när den etablerade politiken utmanas av 
kvinnors organisering. Med utgångspunkt från Foucaults resonemang 
om relationen mellan makt och motstånd kan studiet av motstånd 
betraktas som ett slags maktens metodologi (Foucault, 1980).1 I nästa 
avsnitt kommer jag att mer ingående diskutera min syn på kunskap 
och den kritik som brukar möta feministiska kunskapspositioner. 

 
 
 

Lokal kunskap 

”We can have no direct access to the ’real’.” (Bacchi, 1999:9) 

Jag har under åren mejslat fram en kunskapssyn inspirerad av flera 
forskare, men mest centrala har Sandra Hardings (1987, 1993), 
Dorothy Smiths (1987) och Donna Haraways (1988, 1997) arbeten 
varit. Det finns självklart olikheter mellan dessa forskares resonemang 
om vad kunskap är, men för mig framträder två principiellt viktiga 
aspekter, som Sandra Harding uttrycker i termer av strong objectivity och 
Donna Haraway som situated knowledges. Den första är att kunskap är 
situerad, rumslig, plats- och perspektivberoende. Med andra ord, 
kunskap produceras i rummet, i en kontext, och vad jag som forskare 
ser beror på det perspektiv jag intar, på vilket sätt jag ser på rummet. 
Den andra aspekten är betoningen på reflexivitet, att forskaren också är 
en del i kunskapsproduktionen, och påverkar den – på vilka sätt 
forskaren befinner sig i rummet. De båda aspekterna sammanbinds av 
en syn på kunskap som något som ständigt produceras (relationellt). 
Det går inte att tala om något utan att samtidigt göra en tolkning, och 
allt vi som forskare har att utgå från är olika tolkningar (Bacchi, 1999). 
En annan viktig ingrediens är att kunskapsproduktion är samman-
länkad med makt. Att ha möjligheten att inta ett perspektiv och 

 
1Se vidare avsnittet om makt och motstånd i kapitel ett. 
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utifrån det dra slutsatser om den så kallade verkligheten handlar om 
att ha makt att se, makt att göra vissa bedömningar (Haraway, 1988).2 

Vetenskapen, med sina metoder, begrepp och teorier har enligt 
bland andra Sandra Harding (1987) och Dorothy Smith (1987), byggts 
upp utifrån mäns bild av verkligheten (se även Westkott, 1990). Det 
är också män (från vit medelklass) som framför allt har varit 
forskarna, the agents of knowledge (Harding, 1987). Vad som har ansetts 
relevant och intressant har tagits för givet utifrån denna 
verklighetsbild. De implicita krav som riktats mot kvinnor har varit att 
kvinnor måste försöka klämma in sig, sina liv och erfarenheter, i en 
redan färdig mall. Eftersom kvinnors och mäns erfarenheter och 
verklighetsuppfattningar inte anses lika värda, blir resultatet att 
kvinnor alieneras från sina egna erfarenheter om de väljer att arbeta 
med forskning.3 Under sin utbildning tränas både kvinnor och män in 
i detta; som doktorand lär man sig vad som är de ”rätta” teoretiska 
perspektiven och begreppen samt vilka som är de ”stora forskarna”. I 
den socialisationen ingår objektivitet i betydelsen ”skaka av sig” kropp 
och värderingar, bli ett ”blankt blad” eller ett ”tyst vittne” som bara 
registrerar och sedan presenterar ”fakta” (Haraway, 1997).4 

Den syn på kunskap som är utgångspunkten i mitt arbete innebär 
en annan, snarast motsatt, syn på forskarens roll. Som Robert Connell 
skriver: ”… there is no description without a standpoint” (Connell, 
1995:69). Dorothy Smith menar att all kunskap är situerad och att den 
egna sociala situationen sätter vissa gränser men öppnar för andra sätt 
att se (Smith, 1987). För Dorothy Smith är det centralt att acceptera att 
vetenskap är situerad – att teorier, begrepp och metoder härstammar 
från vissa positioner i samhället. Forskaren är därmed situerad, finns i 
ett sammanhang som har betydelse för hennes forskning. Smith 

 
2Detta resonemang ligger också i linje med Foucaults resonemang om länken mellan 
makt och kunskap som en av de mest betydelsefulla diskursiva utestängnings-
procedurerna, se vidare kapitel ett.  
3Observera att jag med detta inte menar att alla kvinnor förenas av gemensamma 
erfarenheter. Jag betraktar kvinnors erfarenheter som lika heterogena som mäns. Se 
vidare resonemanget om definitioner av kvinnors organisering i kapitel tre. 
Dessutom menar jag också att många män tvingas alieneras från sina egna 
erfarenheter utifrån betydelser av klass, etnicitet, ras, sexualitet och ålder. 
4Denna kritik av objektivitetsidealet är något som feminismen delar med andra 
kritiska perspektiv. Den övergripande genomgången av feministisk kritik av det som 
uppfattas som traditionell epistemologi syftar till att illustrera den tradition jag 
knyter min forskning till. 
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menar att vi aldrig kan studera något utifrån. Vi kan vara främlingar i 
ett sammanhang, men är ändå i detta sammanhang och står inte 
utanför, även om vi inte står på exakt samma ställe som den vi 
studerar. Det vi måste göra är att vara reflexiva.  

För Harding är reflexivitet centralt. Hennes vetenskapsteoretiska 
tankegångar kan ses som en variant av den så kallade ståndpunkts-
epistemologin.5 Harding menar att forskare bör tänka utifrån 
underordnade gruppers situation och därmed ifrågasätta sin egen 
blindhet som forskare.6 Till exempel menar hon att det är möjligt för 
både män och kvinnor att studera kvinnors situationer. Det viktiga är 
att analysen sker utifrån kvinnors liv, inte att forskaren själv tillhör 
den underordnade gruppen. Istället krävs reflexivitet, att forskaren 
hela tiden är medveten om sitt perspektiv på det hon studerar. 
Marginaliserade perspektiv (kön, ras, klass, sexualitet) ”tvingar” 
forskaren att vidga sitt synfält och det är detta som Sandra Harding 
definierar som ståndpunktsepistemologins kärna. Att till exempel 
sträva efter ett perspektiv ”från marginalen” innebär inte att anamma 
ett ”oskyldigt”, i betydelsen icke-kritiskt, perspektiv (hooks, 1989). 
Snarare handlar det om att så långt det är möjligt undvika att inta den 
normaliserande ordningens perspektiv, vilket tenderar att osynliggöra 
de intressanta maktordningar som forskaren vill studera (Haraway, 
1988).  

 
5Den feministiska vetenskapskritiken mot det som uppfattas som traditionell, mans-
dominerad och därmed kvinnoförtryckande vetenskap syftar i stor utsträckning till 
att inkludera kvinnor, men även andra underordnade grupper, i en vetenskap som 
tidigare var gjord för och av män, och som ofta i sina vetenskapsteoretiska 
utgångspunkter har uteslutit kvinnor – både som forskningssubjekt och forsknings-
objekt (se exempelvis Lloyd, 1984). Under sjuttio- och början av åttiotalet 
resulterade det för många forskare i en ståndpunkts-epistemologi definierad som att 
det enbart är kvinnor som kan forska om och förstå kvinnor (Hekman, 1997). Att 
det krävdes ett så kallat kvinnligt perspektiv för att studera kvinnor. Den här synen 
på forskning bottnade till en del i en essentialistisk, eller kanske snarare homogen, 
syn på vad kön är för något. Någon särskillnad mellan kvinnor gjordes inte. Men 
ståndpunktepistemologin har ändrats precis som definitionerna av kön. I Hardings 
resonemang betyder ståndpunkt snarare att se på forskning som plats- och 
perspektivberoende. 
6Självklart är det inte bara kön som är intressant i detta sammanhang. Harding för 
också ett resonemang om ras, klass och sexualitet som grund för underordnade 
positioner i samhället, och således också viktiga att ta hänsyn till. Se även Harding, 
1993. 
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Ett reflexivt förhållningssätt kan sägas innebära en mer krävande 
form av objektivitet7 genom att också forskaren, inte bara forsknings-
objektet, bör utsättas för en kritisk granskning (Harding, 1987). Både 
kunskaparen och det hon skapar kunskap om bör betraktas som delar 
av (samma) historiska och sociala sammanhang. Eftersom både upptäckts-
kontext (context of discovery) och bekräftelsekontext (context of 
justification) är föremål för kritisk granskning ställs höga krav på 
forskaren, och Harding menar därför att nya kriterier bör införas för 
att det ska vara möjligt att uppnå det som hon kallar stark objektivitet 
(något som hon också diskuterar i termer av stark reflexivitet).  

Det är också kraven på tydlighet i forskarens utgångspunkter som 
gör att den feministiska vetenskapskritiken utmanar ett traditionellt 
positivistiskt/empiristiskt synsätt, något som Donna Haraway beskriver 
på följande sätt:  

 
”The only position from which objectivity could not 
possibly be practiced and honored is the standpoint of 
the master, the Man, the One God, whose Eye 
produces, appropriates, and orders all difference.” 
(Haraway, 1988:587) 

 
Den feministiska forskningens ”vetenskaplighet” har varit och är 
fortfarande i många sammanhang ifrågasatt. Ofta anses feministisk 
forskning vara samma sak som normativ eller subjektiv forskning, det 
vill säga inte objektiv och därmed inte heller ”riktig” forskning 
(Eduards, 1995). Även den amerikanska statsvetaren Virginia Sapiro 
driver ett liknande resonemang och skriver: 

 
Briefly stated, ”good” social science is supposed to be 
”value free”. Objectivity and freedom from values is 
accomplished by following agreed-upon procedures that 
can be replicated by any other scientist.” (Sapiro, 
1995:295) 

 

 
7Om objektivitetsbegreppet övergavs skulle det enligt Harding också behålla sin 
nuvarande, traditionella betydelse som bland annat förbiser granskningen av 
upptäcktskontext samt etablerar hierarki och avståndstagande mellan forskare och 
forskningsobjekt, istället för att båda placeras in i samma sammanhang. Jag ställer 
mig tveksam till detta utifrån svårigheterna att ge ett sådant etablerat begrepp som 
objektivitet en delvis ny innebörd.  



 46

                                                

Från den utgångspunkt jag skriver kan forskning aldrig vara neutral 
eller objektiv, en uppfattning som präglar inte bara feministisk utan 
kritisk forskning mer generellt (Taylor och Bogdan, 1998). Feministiska 
statsvetare som exempelvis Carole Pateman (1988), Anne Philips 
(1995) och Iris Marion Young (1990) har kritiserat traditionell politisk 
teori för att inte ta hänsyn till kön, vilket bland annat innebär att 
kvinnor utesluts i diskussioner om medborgarskap och demokrati. 
Samma synsätt som präglat den etablerade politiken kan alltså också 
sägas ha präglat vetenskapen om politik. Statsvetarna har varit män 
och intresserat sig för att studera män. Precis som ras inte ansetts vara 
”ett problem” för vita har inte heller kön setts som problematiskt av 
män i sammanhang dominerade av män (Sapiro, 1995). Relationen 
mellan könen, och frågan om kvinnors politiska deltagande har helt 
enkelt inte varit intressant.8 Auδur Styrkársdóttir menar i sin avhandling 
att den empiriska tyngdpunkt som den statsvetenskapliga forskningen fick 
under sextiotalet innebar att teoretiserandet om politik sattes på undantag 
och att detta i sig innebar ett ointresse för att studera kvinnor och 
relationen mellan könen (se Styrkársdóttir, 1998). Den brittiska stats-
vetaren Chis Corrin skriver i boken Knowing Feminisms (Corrin, 1997) om 
sin situation som feminist och statsvetare: 

 
”The jokes about me ‘being a feminist’ range from 
school-boy humour to contempt for a set of faddish 
notions that do not have a place within ‘real’ academic 
thinking. In this vein, when one of my woman students 
put forward a dissertation topic to a male collegue he 
criticised it openly as not being ‘objective’ enough – it 
was something that Chris Corrin would be interested in 
as she was ‘more like a sociologist’.” (Corrin, 1997:93) 

 
Eftersom feministisk kunskapsproduktion många gånger inte passar 
in i de traditionella definitionerna av vad kunskap är så innebär det 
automatisk att den definieras ut som relativistisk (i betydelsen 
ovetenskaplig) – en process som Foucault tydliggör när han visar hur 
makt och kunskap är varandras utgångspunkter (Foucault, 1980). När 

 
8Kön som variabel har på olika sätt funnits med i statsvetenskaplig forskning, 
exempelvis inom valforskningen, men det den feministiska kritiken efterlyser är 
ansatser där kön som analytisk kategori finns med. Se Jónasdóttir, 1992, för en mer 
fördjupad diskussion.  
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feministisk forskning ställs mot ”riktig” forskning skapas också en 
dikotom syn på kunskap – antingen är den objektiv eller relativ. Jag 
vill gå bortom det synsättet och instämmer med Donna Haraway när 
hon säger att: 

”Relativism is the perfect mirror twin of totalization in 
the ideologies of objectivity; both deny the stakes in 
location, embodiment, and partial perspective; both 
make it impossible to see well.” (Haraway, 1988:584)  

Den feministiska kunskapsteoretiska position som jag definierar här 
kräver mer av forskaren, i betydelsen större medvetenhet om både 
komplexiteten i det hon studerar och sin egen position i forskningen. 
Forskaren kan därför på ett annat sätt också ställas till svars för sina 
tolkningar, eftersom hon ”finns”, och inte iklär sig rollen av ”the 
modest witness” (Haraway, 1988 och 1997). Man kan mycket väl kalla 
denna kunskapsposition för objektiv i den betydelsen att det ingår ett 
krav på att det forskaren kommer fram till ska kunna utsättas för en 
kritisk granskning. 9 Det ska, som Jennifer Mason skriver, vara möjligt 
att följa de tolkningar som forskaren gör (Mason, 1996). I den här 
studien har jag lagt mig vinn om att vara tydlig i mina utgångspunkter, 
hur jag har gått tillväga i arbetet med att få fram materialet samt hur 
jag har gjort mina tolkningar. På så sätt öppnar jag för läsaren att 

 
9Reliabilitet och validitet är begrepp som betraktas som centrala i diskussioner om 
metod. Reliabilitet definieras som att resultaten är pålitliga. Validitet innebär att 
forskaren verkligen har ”mätt” vad hon har avsett att ”mäta”. Reliabilitet ligger 
också nära begreppet intersubjektivitet – att en annan forskare ska kunna komma 
fram till samma resultat ses som ett mått på att materialet är pålitligt. Att ett 
forskningsmaterial uppfyller kraven på både reliabilitet och validitet anses i en 
positivistisk tradition vara en förutsättning för att det ska vara objektivt . Karin 
Widerberg menar i sin bok Kunskapens kön (1995) att den kritik mot positivismen 
som pågått sedan sextiotalet inte har omsatts i den praktiska forskningen. ”Kritiken 
stannade på det metateoretiska planet och så fortsatte man att göra forskning på i 
stort sett samma sätt som tidigare.” (Widerberg, 1995:168). Ambitionen att skapa en 
intervjurelation präglad av närhet snarare än distans står i motsättning till ett 
traditionellt positivistiskt angreppssätt som just betonar distans. Kravet på distans 
och objektivitet, som en central del i en positivistisk vetenskapssyn, framträder i 
mina ögon tydligt när ”vetenskapligheten” i den kvalitativa metoden ska avgöras 
(Widerberg, 1995). Ett citat från Holme och Solvangs metodbok illusterar också 
detta: ”Det ska vara en riktig eller sann återgivning av vad som skett. Med detta menas att 
rapporten ska beskriva vad som enligt forskarens objektiva åsikter har ägt rum.” 
(Holme och Solvang, 1997:93) För ett fördjupat resonemang om relationen mellan 
epistemoligisk nivå och metodnivå i traditionell statsvetenskap, se Rönnblom, 
1999b.  
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värdera hållbarheten i min analys (Lundgren, 1993).10 Detta innebär 
bland annat att jag har strävat efter att vara tydlig i mina teoretiska 
utgångspunkter samt hur dessa har påverkat mina formuleringar av 
både intervju- och analysfrågor. 
 
 
Att intervjua 
För mig stod det på ett tidigt stadium klart att den metod som var 
mest användbar när det gällde att besvara mina frågeställningar var att 
göra intervjuer i löst strukturerad form. Den främsta anledningen var 
att studien fokuserade föreställningar om hur kön i relation till politik 
formas av olika personer i olika sammanhang. Forskaren måste därför 
få möjligheter till följdfrågor och längre diskussioner. Ett till synes 
”enkelt” begrepp som politik, och frågan; Är du intresserad av politik? 
har exempelvis visat sig vara ”omöjlig” att ställa i en enkät eftersom 
ett jakande eller nekande på en sådan fråga inte säger något om vad 
personen ifråga definierar som politiskt och hur hon eller han ser på 
sig själv i relation till detta ”politiska” (se Jansson, 1996).11 Det som 
intervjumetoden dock kräver är en medvetenhet om att det inte är 
möjligt att få tillgång till informanternas ”rena” beskrivningar av sina 
värderingar, ”det går inte att komma in i huvudet på de personer man 
intervjuar” (Mason, 1996). En intervju kan istället definieras som ”en 
konversation med ett syfte”. Ambitionen är inte att ”minimera bias” utan 
att intervjun ska behandlas som ett resultat av en social interaktion i en 
viss kontext. Med andra ord ska intervjumetoden ses som ett sätt att generera 
eller alstra material, i motsats till att samla in material (Mason, 1996).12 

 
10Jennifer Mason diskuterar i sin bok Qualitative Researching (1996) ett antal kriterier 
som hon menar att kvalitativ forskning bör uppfylla. Även hon framhåller vikten av 
att forskningen bedrivs systematiskt och rigoröst samtidigt som hon pekar på vikten 
av att vara flexibel, kontextuell samt aktivt arbeta med ett reflexivt förhållningssätt. 
Eller som hon själv uttrycker det: ”Thorough, careful, honest and accurate as 
distinct from true and correct.” (Mason, 1996:146) 
11En annan möjlighet hade varit at använda metoden deltagande observation för att i 
olika möten mellan kvinnor, aktiva i egna grupper och företrädare för den etablerade 
politiken, kunna studera interaktionen mellan dem. Med den metoden hade det varit 
svårare att få fram material om aktörernas värderingar om kön och politik. 
12Nackdelen med att arbeta med intervjuer, i jämförelse med att arbeta med enkäter, är att 
antalet personer som kan inkluderas i studien blir mycket mindre. Eftersom syftet 
med avhandlingen inte är att komma fram till någon generell bild av aktivisters och 
politikers syn på de frågor jag studerar betraktar jag inte detta som ett problem. 
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Metodologiska diskussioner, särskilt med inriktning på kvalitativa 
studer, har sedan länge en framskjuten plats inom feministisk 
forskning (se exempelvis Stanley och Wise, 1993, Harding, 1987, 
Oakley, 1981). Att intervjua, och då särskilt löst strukturerade 
intervjuer, har utifrån främst epistemologiska och etiska över-
väganden ansetts vara att föredra. Intervjuer låser inte fast kvinnors 
tankar, berättelser och erfarenheter i redan färdiga mallar som oftast 
är gjorda för män, utan ger kvinnor större möjligheter att formulera 
sig (Reinhartz, 1992, se även Devault, 1990 och Westkott, 1990). 
Därför är det centralt för forskaren att reflektera över sitt eget språk 
och sträva efter att hitta kategorier som hör samman med kvinnors liv 
och erfarenheter, samt att ge informanternas egna formuleringar en 
framskjuten plats.13 I feministiska ansatser har det också ansetts viktigt 
att sträva efter att skapa en intervjurelation som är präglad av dialog, 
där både den som intervjuar och den som intervjuas är subjekt och 
deltagare. Avsikten är att så långt det är möjligt bryta den hierarki som 
riskerar att skapas mellan intervjuare och den som blir intervjuad. 

Det var en banbrytande idé när Ann Oakley i början av åttiotalet 
påpekade vikten av att sträva efter en icke-hierarkisk intervjusituation 
där både intervjuare och den som intervjuas deltar på samma villkor 
(Oakley, 1981). Den kritik som riktats mot Ann Oakley, och som jag 
instämmer i, är att en icke-hierarkisk intervjurelation är omöjlig att 
skapa. Karen Davies och Johanna Esseveld (1989) menar att en 
intervju aldrig kan bli ett möte mellan jämlikar eftersom forskaren i 
sin egenskap av intervjuare begärt och till stor del utformat 
intervjusituationen. De vill istället tala om solidariska intervjuer, 
definierade som att ge kvinnor utrymme att själva formulera sig och 
fördjupa sig i vad de tänker. I detta resonemang fokuseras kvinnors 
möjlighet att komma till tals i intervjurelationen – något som jag 
betraktar som centralt i arbetet med intervjuer. Materialet till 
avhandlingen består både av intervjuer med kvinnor och män. Att 
arbeta utifrån de riktilinjer för intervjuer som jag har beskrivit här 
innebär inte att detta är ett angreppssätt som särskilt gynnar kvinnor i 

 
13Som Eva Erson skriver om akademiskt språk: ”Inom praktikgemenskaper som 
vetenskapliga institutioner, myndigheter, socialt organiserade konstellationer 
utvecklas interna språk, likt koder som vi måste lära oss behärska för att göra vår 
stämma hörd. Historiskt sett är det män som utvecklat och fortfarande i hög grad 
utvecklar och präglar samhällets offentliga institutioner.” (Erson, 1997:228) 
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relation till män. Snarare handlar det om att hitta intervjuformer som 
tillåter både kvinnor och män att komma till tals, genom att vara 
uppmärksam på deras position och det sammanhang som de verkar i. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att närhet inte bara innebär 
möjligheter till en djupare förståelse utan också riskerar att vara 
kränkande eller exploaterande. Intervjurelationen kan innebära ett 
krav på informanten att dela med sig så mycket som möjligt av sina 
tankar och känslor kring en viss problematik. Även om jag som 
forskare är mån om viktiga etiska spörsmål som anonymitet och även 
om jag under forskningens gång etablerar vänskapsliknande relationer 
till de personer som jag intervjuar förblir jag en främling. I slutänden 
är det jag som ska förhålla mig till det material som informanten 
bidrar med (Mulinari, 1999, se även Magnusson et al, 1998 och Stacey, 
1988).14  

 
 

Avgränsningar och urval  
Innan jag mer principiellt diskuterar mitt förhållningssätt i 
intervjusituationen vill jag beskriva hur jag konkret har gått tillväga i 
intervjuarbetet. Först något om urvalet. I det första skedet var det 
framför allt kvinnogrupper i norra Sverige jag ville studera. Jag var 
intresserad av att hitta kvinnogrupper som hade ett helhetsperspektiv 
i sitt engagemang, i betydelsen att de inte enbart hade bildats för att 
driva en specifik sakfråga. En annan urvalsprincip var att hitta en 
kvinnogrupp i vart och ett av de tre nordligaste länen – Jämtland, 
Västerbotten och Norrbotten – för att på så sätt få syn på eventuella 
skillnader inom den region som vi kallar Norrland. Med andra ord ett 
sätt att relativisera vad som menas med inland, glesbygd och periferi. 
De kvinnogrupper som står i fokus för den här avhandlingen – Q i 
Berg, Robertsforsvinden och Qulan – var alla tidigt ut i den ”våg” av 
kvinnors organisering och kvinnoprojekt som växte fram i norra 
Sverige under nittiotalet. Alla hade de en övergripande målsättning 

 
14Andra risker är att den nära relationen ”står i vägen” när tolkningen av materialet 
ska göras. I ivern att sträva efter att inta informanternas perspektiv kan det vara 
svårt att sedan granska materialet med en kritisk blick. För att undvika detta är det 
av vikt att få en viss distans till intervjumaterialet innan det analyseras, framför allt 
genom att låta det vila en tid innan analysen påbörjas.  
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som gick ut på att främja kvinnors utveckling, liv och arbete, för att 
citera vad förkortningen Qulan betyder. Det var ambitionen att 
studera kvinnors alternativa politiska arbete som ledde mig till att 
söka grupper med en omfattande målsättning, grupper som drevs av 
en önskan om samhällsförändring i betydelsen att kvinnors situation i 
samhället måste förändras.15  

Att delta på konferenser inriktade på frågor som rörde kvinnors 
situation i samhället var under första hälften av nittiotalet ett av de få 
sätten att få kunskap om vilka kvinnogrupper som fanns, vad de gjorde 
och vilka kvinnor som var engagerade.16 Dessa konferenser arrangerades 
bland annat av gruppen Kvinnokraft och av länsstyrelserna i de tre 
nordligaste länen. Möten med kvinnor på dessa konferenser ledde fram 
till möjligheter att också delta på kvinnogruppernas egna möten i olika 
kommuner. Att finnas med på ställen där engagerade kvinnor träffas har 
under hela avhandlingsarbetet varit en strategi för att skapa mig en 
uppfattning om vad organiseringen handlar om. Hur går träffarna till? 
vilka samtalsämnen är viktiga? hur ser kvinnorna på varandra? är 
några av de frågor som jag har funderat över och som också lett fram 
till ett slags förförståelse om det fält som jag beforskar. Jag vill inte 
kalla detta arbete för deltagande observationer utan betraktar det mer 
som ett förberedande arbete som gett mig möjlighet att i någon mån 

 
15I arbetet med min C-uppsats i statsvetenskap hade jag kommit i kontakt med ett 
kvinnoprojekt i Robertsfors och i avhandlingsarbetets inledningsskede kändes det 
självklart att återvända till den kommunen. Då hade också en kvinnogrupp vuxit 
fram ur det projekt som avslutats där i början på nittiotalet. För att få någon slags 
översikt över vad som hände i regionen deltog jag också på olika konferenser, bland 
annat två konferenser arrangerade av den grupp kvinnor från olika myndigheter och 
organisationer som kallade sig Kvinnokraft och som delvis kan sägas vara upptakten 
till det som sedan blev resurscentra för kvinnor (se vidare, kapitel tre). På så sätt fick 
jag information om Qulan i Kiruna. Genom kontakter med Svenska kommun-
förbundets jämställdhetssatsning JämKom fick jag information om Bergs kommun, 
samtidigt som jag hade kontakt med det regionala resurscentrat i Jämtland, 
Kvinnum, för att få information om lokala kvinnogrupper.  
16På grund av den lösa formen för organisering var ”vanliga” sökvägar som telefon-
katalogen inte en möjlig väg för att få fram information om vilka kvinnogrupper 
eller kvinnliga nätverk som fanns. Att själv skaffa sig det kontaktnät jag tidigare 
beskrev blev den framkomliga vägen. Under andra halvan av nittiotalet har främst 
de regionala resurscentra som bildats genomfört kartläggningar av kvinnliga nätverk 
och även Kvinnor Kan-stiftelsen har med sin publikation Rullan gjort det möjligt att 
lättare hitta olika grupper av kvinnor, trots att de inte är registrerade som föreningar 
(se Gustafsson, 1997). Dessutom har Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva successivt 
upprättat ett register över byagrupper genom vilket det går att hitta kvinnliga 
nätverk i glesbygd/landsbygd  (www.bygde.net). Under andra hälften av nittiotalet 
har också möjligheterna att söka information på Internet stadigt förbättrats. 
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skapa mig en översikt av den form för kvinnors organisering som jag 
sedan studerar i tre specifika exempel. Deltagande i dessa olika 
sammanhang har alltså gett mig ett annat slags kunskap som är svår 
att beskriva i ord, och som av feministiska forskare brukar beskrivas i 
termer av ”tyst kunskap” eller ”erfarenhetskunskap”.17  

I urvalet av personer att intervjua har jag använt mig av det som 
brukar kallas för snöbollsmodellen (se exempelvis Mason, 1996, 
Taylor och Bogdan, 1998).18 Första steget i intervjufasen var att ta 
kontakt med de personer som var anställda av de olika grupperna, 
eller som fungerade som sammankallande. Jag skrev ett brev där jag 
förklarade varför jag var intresserad av att träffa dem, och sedan 
ringde jag upp och bokade tid för intervju någon vecka senare. Efter 
en första intervju i varje kommun fick jag tillgång till en förteckning 
över de kvinnor som fanns med i nätverket eller gruppen och kunde 
på så sätt gå vidare i att nysta mig fram till de organiserade kvinnorna 
i de olika kommunerna. Vid varje intervju frågade jag också vilka 
kvinnor som informanten tyckte skulle vara intressanta för mig att 
intervjua utifrån de frågor som vi hade diskuterat.19 Arbetet med 
Robertsforsvinden och Qulan gick till på ungefär samma sätt. Jag 
började med att intervjua projektledare och ordföranden för att sedan 
gå vidare till andra styrelsemedlemmar och/eller kvinnor som beskrivits 
som mycket engagerade eller drivande. I dessa två grupper gjorde jag 
inledande pilotintervjuer under 1993 och 1994 och resultaten 

 
17Ett konkret exempel är att jag har upplevt ett stort värde av att erfara betydelsen 
av geografiska avstånd i glesbygd. Alla de mil som jag har kört för att komma till de 
platser där de kvinnor som jag intervjuat bor har skapat en kroppslig förståelse av 
avstånd. En självklarhet för en glesbygdsbo, något nytt för mig som stadsbo. För en 
diskussion av ”tyst kunskap”, se exempelvis Kalman, 1999. 
18Bristen med metoden är det förhållandevis stora inflytande som den första 
personen man intervjuar får när det gäller att gå vidare till nästa person. Detta har 
jag försökt väga upp genom att både fråga alla informanter om tips på andra att 
intervjua, samt i vissa fall vänt mig till andra grupper av kvinnor i de kommuner 
som studerats. Detta gäller särskilt i Kiruna, eftersom att det där finns en del andra 
kvinnogrupper än Qulan. I syfte att kontextualisera Qulan, att få en bild av hur 
Qulan uppfattas utifrån, har jag gjort intervjuer med aktiva i några andra 
kvinnogrupper. Detta har inte på samma sätt varit möjligt att göra i Berg, där fokus 
har varit på flera kvinnogrupper, och i Robertsfors, där det inte funnits några andra 
kvinnogrupper som varit aktiva (då har jag räknat bort de partipolitiska kvinno-
organisationerna, se vidare om definitioner av kvinnors organisering i kapitel tre). 
19Jag ställde också frågor om vilka politiker och tjänstemän i kommunen som 
informanten uppfattade som centrala, både generellt och i relation till frågor om 
kvinnors positioner och situation i kommunen. 
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publicerades i ett bokkapitel tillsammans med en studie av ytterligare 
en kvinnogrupp i Västerbotten – Kvinnokraft i Vindeln (Rönnblom, 
1997). Under 1997 och 1998 återvände jag till Qulan och Robertsfors-
vinden för fler intervjuer med de kvinnor som nu var aktiva, de flesta 
var nya men vissa kvinnor intervjuade jag på nytt.20 I den omgången 
inkluderades också ledande politiker och vissa tjänstemän på kommunal 
nivå. Jag närmade mig dessa personer på samma sätt, först genom 
brev och sedan genom att ringa och boka tid för intervju. Att utöka 
studien med fler grupper ställdes mot att inkludera representanter för 
den etablerade politiken, och att mitt val föll på det senare hör samman 
med min förståelse av feminismen som ett perspektiv som ställer 
relationen mellan kvinnor och män i centrum. Genom att inkludera 
representanter för den etablerade politiken i studien, en sfär som av 
tradition dominerats av män, riktades studiens fokus allt mer på 
relationella processer där kön produceras. 

I arbetet med att generera material om Q i Berg stod det på ett 
tidigt stadium klart att den studien inte skulle bli lik de övriga två. Det 
övergripande nätverk för kvinnor i Bergs kommun som startade i slutet 
av åttiotalet hade redan efter några år övergått till att bestå av en mängd 
kvinnogrupper baserade i byar runt omkring i kommunen. Den kontakt 
eller samordning som fanns mellan dessa grupper bestod främst av 
kopplingarna till stiftelsen Kvinnum, som efter 1995 blev det regionala 
resurscentrat för kvinnor i Jämtlands län. Jämfört med de andra två 
kommunerna, som jag redan hade arbetat med ett par år, var det här en 
intressant förändring. Medan Robertsforsvindens och Qulans organisering 
allt mer stramats åt genom att grupperna fått en starkare kärna, hade 
utvecklingen i Berg gått åt ett motsatt håll. Engagemanget fanns i små 
byagrupper, försöket att skapa ett ”kvinnligt nätverk för alla kvinnor i 
kommunen” som var Q i Bergs ursprungliga målsättning hade inte lyckats.21  

 
20Eftersom de sista intervjuerna gjordes 1998, har det året fått avgränsa undersökningen i tid. 
Med andra ord sträcker sig studien från gruppernas start i slutet av åttiotalet och början av 
nittiotalet fram till 1999, med tyngdpunkt på  åren 1996-98. 
21Studien av Q i Berg, som utvecklades till en studie av sju kvinnogrupper i Bergs 
kommun tillkom senare. Anledningen var min ambition att lyfta fram ett mer 
regionalt perspektiv när jag såg behovet av att utöka studien med ytterligare ett fall. 
Kvinnokraft/Vindelkraft, som fanns med i början av avhandlingsarbetet, avslutade 
mer eller mindre sin verksamhet i slutet av 1995, och dessutom var detta inte en 
grupp som startat på kvinnors eget initiativ utan som en del i kommunens arbete, se 
Rönnblom, 1997.  
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Jag valde att intervjua kvinnor i sju olika grupper i Bergs kommun, 
samt flera kvinnor i det nätverk som kunde ses som den direkta 
arvtagaren av Q i Berg. Anledningen till att jag bestämde mig för att 
fortsätta att arbeta med kvinnors organisering i Bergs kommun, trots 
att det nätverk som jag haft ambitionen att studera inte var aktivt 
längre, var främst att flera av de små kvinnogrupperna i byarna i Bergs 
kommun också hade en övergripande målsättning som handlade om 
att göra kvinnors liv drägligare – även om de kombinerade detta med 
ett engagemang i specifika sakfrågor. Det gav möjligheter till 
intressanta jämförelser med de övriga två kommunerna. Fanns det 
exempelvis någon skillnad i synen på den etablerade politiken i 
jämförelse med hur man resonerade i Qulan och Robertsforsvinden? 
Sammanfattningsvis kan dock sägas att avhandlingen består av tre 
olika fall som främst är valda för det de har gemensamt – att de är 
kvinnogrupper som arbetar för en vision om samhällsförändring och 
att de verkar i norra Sveriges glesbygd och/eller inland. 

 
 

Vilka personer har intervjuats? 
När det gäller ålder och sysselsättning är de kvinnor som ingår i de 
olika grupperna relativt heterogena.22 I Qulan finns det en spridning i 
ålder mellan trettio och sextiofem år och de intervjuade är allt från 
arbetslösa till chefer, även om de flesta har någon form av efter-
gymnasial utbildning. I Robertforsvinden är ålderssammansättningen 
lite mer homogen, de flesta är mellan trettiofem och femtio år, många 
är eller har varit egna företagare och även sådana som exempelvis 
arbetar inom offentlig sektor. I Bergs kommun varierar ålder och 
sysselsättning mycket mellan de olika grupperna. Medelåldern i Kvinnor i 
Storsjö är relativt låg beroende på att de flesta som engagerar sig är 
kvinnor med små barn och deras träffpunkt är daghemmet i byn. 
Kalaspinglorna i Hoverberg är äldre eftersom det hela började med att 
fira kvinnor som fyllde jämna år, och det är ofta något som uppmärk-

 
22Jag har haft vissa svårigheter med att hitta en användbar term för att benämna de 
kvinnor som är aktiva i lokala kvinnogrupper för att på så sätt slippa denna långa 
omskrivning. Jag har bestämt mig för uttrycket ”aktivist” eftersom det implicerar 
handling. Informant är också en term som jag använder, även om jag är medveten 
om att både aktivist och informant genom att vara ”könsneutrala” kan implicera att 
det handlar om män.  
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sammas ju äldre man blir. Även sysselsättning och utbildning varierar 
mellan grupperna. Vissa, som kvinnorna i Agendum, är välutbildade och 
driver egna företag, medan andra arbetar i relativt lågavlönade kvinno-
dominerade branscher, som flera av kvinnorna i Kockelkärringarna.23 

De politiker och tjänstemän som jag intervjuat har framför allt 
valts ut utifrån sin position.24 Alla kommunalråd och kommunchefer 
finns exempelvis med, liksom oppositionsråd och andra ledande politiker 
i kommunstyrelsen –  jag har också valt att i varje kommun intervjua 
ett par kvinnor som befinner sig på högre positioner. Jag har även 
intervjuat vissa politiker utifrån att de intervjuade i kvinnogrupperna 
uppfattade dem som ledande och betydelsefulla för deras verksamhet. 
Majoriteten av både politiker och tjänstemän i den här studien utgör 
en relativt homogen grupp. Nästan alla är omkring 50 år gamla och 
uppväxta i den kommun där de verkar i dag. Tjänstemännen har ofta 
en akademisk examen med inriktning mot statsvetenskap eller socialt 
arbete. De manliga politikerna har huvudsakligen varit/är verksamma 
inom bygg-, industri- och skogssektorn, även om också andra yrken 
som lärare finns representerade i materialet. Deras politiska intresse 
har ofta väckts i samband med förvärvsarbetet och det fackliga 
engagemanget har varit en vanlig väg in på politikens bana.25 

 
23Gemensamt för alla grupperna är att skillnader mellan kvinnor med avseende på 
sysselsättning, utbildning och ålder är något som diskuteras och delvis problematiseras 
av informanterna själva. Exempelvis tar många upp bristen på unga kvinnor i den 
egna gruppen, och att arbetslösa kvinnors villkor är en särskilt viktig angelägenhet 
att arbeta med. Däremot är sexuell läggning en dimension som överhuvudtaget inte 
berörs i intervjuerna, varken när man talar om sig själv eller andra kvinnor. På så 
sätt etableras en heterosexuell norm som aldrig berörs, och många av aktivisterna är 
gifta eller sammanboende, flera av de medelålders är skilda och har vuxna barn. Inte 
heller etnicitet problematiseras, utom till viss del i Kiruna eftersom kommunens 
befolkning till en del består av samer. Av de kvinnor i Qulan som jag intervjuade 
fanns ingen samisk kvinna med, då de samiska kvinnorna inte deltog i Qulans 
verksamhet. Däremot har jag intervjuat två samiska kvinnor aktiva i andra 
kvinnoorganisationer för att få en bild av hur de uppfattar Qulans verksamhet. 
24I de empiriska kapitlen har jag valt att använda termen politiker när jag syftar på 
intervjuer med främst politiker, men även några tjänstemän. Anledningen är främst 
att framställningen blir enklare rent språkligt men framför allt för att jag inte gör 
några jämförelser mellan tjänstemän och politiker – i min analys representerar de 
den etablerade politiken. 
25Sammanlagt har ett åttiotal personer intervjuats. Av dessa är en majoritet 
aktivister. (Se intervjuförteckning i sammanställningen av referenser.) Bland de 
personer som intervjuats ingår en del gifta par, där mannen är politiker och kvinnan 
aktivist. Detta kan självklart ha betydelse för dessa personers uppfattningar om 
kvinnors organisering, politik och jämställdhet – särskilt när man arbetar utifrån ett 
feministiskt inspirerat politikbegrepp där det privata kan ha en politisk betydelse. Jag 
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Alla intervjuer har inletts med att jag har beskrivit projektet, 
berättat lite om mig själv och hur jag ser på att göra intervjuer. Jag har 
beskrivit hur jag kommer att behandla deras intervju, att allt de säger 
till mig anonymiseras och att det inte finns någon risk för att jag 
kommer att citera dem utan deras tillåtelse. Ibland betyder denna 
inledning ett längre samtal, där den person som ska intervjuas frågar 
olika saker och vi samtalar om vikten av att göra forskning genom att 
blanda in människor. Vid andra tillfällen har inledningen klarats av efter 
några minuter, sedan har bandspelaren slagits på och intervjun inletts. 
Alla intervjuer har bandats och längden har varierat mellan en och tre 
timmar, de flesta har pågått under ungefär en och en halv timme.26 

I intervjuarbetet har jag inte utgått från något frågeschema utan 
ställt frågor utifrån tre teman – kvinnors organisering, etablerad 
politik och jämställdhet. Detta har jag meddelat informanten i det 
brev som hon eller han fått i förväg, och det är också något som jag 
tar upp i inledningen av intervjun. För att komma ihåg de olika 
aspekter som jag ville ta upp i intervjun har jag noterat dessa under 
varje tema (se intervjuguide i appendix).

 
Intervjuerna har snarare haft 

formen av samtal kring dessa tre teman än att jag har ställt en rad 
frågor som en efter en besvarats. Detta har också varit en medveten 
tanke från min sida i och med att jag är intresserad av hur 
informanterna väljer att tala om de problematiker jag är intresserad av.  

Beroende på om jag har intervjuat en kvinna, aktiv i en kvinno-
grupp, eller en politiker har tyngdpunkten mellan de olika temana 
varierat. I intervjuerna med aktivisterna har samtalet främst rört sig 
kring deras egen organisering för att sedan successivt gå över till att 
beröra den etablerade politiken. I intervjuerna med politikerna har 
situationen varit den omvända. Grundtanken är att jag har utgått från 

 
har dock inte sett någon möjlighet att explicit analysera betydelsen av detta utifrån 
att paren är så pass få att den anonymitet som jag garanterat informanterna inte 
skulle vara möjlig att uppfylla.  
26Utskrifterna av intervjuerna har skickats tillbaka till informanten för att ge henne 
eller honom möjlighet att kommentera intervjun. Tidpunkten för detta har varierat. 
Informanterna i Berg fick tillbaka sina intervjuer relativt omgående, aktivisterna 
tillsammans med min beskrivning av den grupp de själva var aktiva i. Informanterna 
i Robertsfors och Kiruna har fått tillbaka sina intervjuer i avhandlingsarbetets 
slutskede – aktivisterna tillsammans med min beskrivning av den grupp de är aktiva 
i, politikerna och tjänstemännen tillsammans med min beskrivning av den kommun 
de är verksamma i – beskrivningar som återfinns i appendix. 
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den verksamhet som den person jag intervjuar befinner sig i, som 
ligger närmast henne eller honom. Frågor om jämställdhet, i 
betydelsen hur informanten upplever kvinnor och mäns positioner 
eller möjligheter i dagens samhälle, har ibland vävts in i intervjuerna 
av informanterna själva. Ofta har det temat behandlats i slutet av 
intervjun, när vi har pratat färdigt om det egna politiska arbetet och de 
olika sammanhang som personen i fråga befinner sig i.  

Att sätta stopp och bestämma sig för att nu räcker det, nu har jag 
material så jag klarar mig, är inget lätt beslut.27 Det beslutet handlar 
också om ”glappet” mellan synen på kunskap och hur kunskap ska 
”kontrolleras” (se Rönnblom, 1999b). Att arbeta med en kvalitativ 
metod som intervjuer innebär inte en strävan efter att uppnå 
generaliserbara fakta utan att generera en analys av en viss 
problematik (Mason, 1996). Antalet intervjuer bör därför bero av hur 
många intervjuer som behövs för att göra denna analys. Min 
målsättning var dock, att sträva efter teoretisk generaliserbarhet, i 
betydelsen att de resultat som min analys gav upphov till kunde 
fungera som referens i andra, liknande sammanhang (Mason, 1996). 
Jag har försökt att avhålla mig från att tänka analytiskt i kvantitativa 
termer i relation till intervjuerna, men har inte heller helt bortsett från 
antal. I beskrivningen av det empiriska materialet har jag strävat efter 
att illustrera dess variation eller bredd. Eftersom min ambition är att 
studera diskurser om politik och kön menar jag att det är intressant att 
notera huruvida de flesta i en grupp resonerar på liknande sätt i en 
fråga – samtidigt som det är viktigt att uppmärksamma avvikande sätt 
att resonera. 

 
 
 

Forskarens position och förhållningssätt i intervjuarbetet 
Det är en sak att proklamera vikten av att inta ett marginaliserat 
perspektiv i sin forskning, en annan att genomföra detta i det 
praktiska forskningsarbetet. Reflexiviteten kring sin egen position och 
förförståelse är den väg som jag menar är möjlig att gå i arbete med 
att uppnå detta ideal. Utan reflexivitet riskerar forskaren att förstärka 

 
27Se exmpelvis Steinar Kvales resonemang om ”mättnad” i materialet, Kvale, 1997.  
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de former av underordning som hon studerar, vilket i sin tur 
underminerar ett emancipatoriskt projekt.28 På så sätt blir ett reflexivt 
förhållningssätt även fråga om forskningsetik. Genom att reflektera 
över min position och mitt förhållningssätt i intervjusituationen 
tvingas jag förhålla mig till huruvida mitt intervjuarbete kan anses 
uppfylla etiska kriterier (se Mason, 1996 och Stacy, 1988 för en 
diskussion av detta). I det här avsnittet har jag valt att ta upp tre 
exempel på hur jag har uppfattat min position i relation till mitt 
intervjuarbete som grund för en diskussion om principiella 
problematiker i intervjuarbetet. 

Det första exemplet handlar om hur jag har upplevt bemötandet 
från aktivisterna inför intervjusituationen. Jag har nästan alltid blivit 
välkomnad. Ibland har jag nästan fått en känsla av att vara något slags 
räddande ängel i relation till de kvinnogrupper jag studerar. Genom 
mig har de aktivister som upplever sig motarbetade av det politiska 
etablissemanget och/eller inte får särskilt stort utrymme i den 
offentliga, mediala debatten, som jag uppfattar det, sett en möjlighet 
till legitimitet. Som forskare kan jag bli ett språkrör för dem. Att få sin 
verksamhet omskriven i forskningssammanhang kan göra den verklig 
och även viktig. I intervjuarbetet med politikerna har jag inte haft 
samma piedestalkänsla. Vissa har visat stort intresse för min 
forskning, andra har haft en mer sval inställning, men mitt intryck har 
varit att de har ställt upp på en intervju som så många gånger förr och 
att det ingår i deras jobb att göra det.  

Det andra exemplet berör det som jag har uppfattat som 
informanternas inställning till sig själva, i relation till att jag uppfattas 
som en ”viktig” person. Flera av de kvinnor som jag intervjuat har 
inlett intervjun med att säga att de inte tror att de har något att bidra 
med. Jag har då lagt mig vinn om att försöka förklara varför jag har 
valt att intervjua henne, det vill säga att bara det faktum att hon har 
valt att engagera sig i en kvinnogrupp är tillräckligt för att allt det hon 
har att säga ska vara intressant för mig. Dessa reaktioner, som inte har 
varit ovanliga när det gäller intervjuer med aktivisterna, har stärkt mig 
i min uppfattning om att min syn på och mitt upplägg av intervjuerna 

 
28Se exempelvis J.K Gibson-Graham för en diskussion om problemet med att 
forska om ”rural women” utan att förstärka synen på dem som ”mer 
underordnade” (Gibson-Graham, 1994). 
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är centralt för att dessa kvinnor ska känna någon slags trygghet i intervju-
situationen. När intervjun är slut har informanten själv ofta varit förvånad 
över att hon har haft så mycket att säga och att vi har talat i flera timmar. 

Under intervjuernas gång har det relativt ofta hänt att jag har 
gripits av en känsla att den kvinna jag intervjuar letar efter svar som 
hon tror att jag vill höra genom att fråga mig om mina åsikter i frågan. 
Jag har då försökt att svara på ett sådant sätt att jag ger utrymme för 
alternativa åsikter och erfarenheter. Min upplevelse är att min ärlighet 
har gjort det lättare för den kvinna jag intervjuat att våga säga det hon 
själv har tänkt – och att det också är fullt tillåtet att inte ha 
uppfattningar i alla frågor. 

Det tredje exemplet berör mitt ”kändisskap” som forskare. I 
inledningen av intervjuarbetet var jag en relativt okänd person för de 
kvinnor och män som jag intervjuade. Under arbetets gång har detta 
ändrats och när jag under 1997 och 1998 återvände till de kommuner 
där jag tidigare arbetat var jag igenkänd av de flesta. Några hade läst 
artiklar som jag hade skrivit och andra hade hört mig prata i olika 
sammanhang. Detta fick självklart betydelse för deras syn på mig, men 
det stod också klart att de själva hade anammat vissa av mina analyser 
som de hade läst eller hört. Precis som i de tidiga intervjuerna fick jag 
också frågor om vad jag tyckte om olika saker, intervjuerna tog formen 
av samtal, präglades av interaktion. Jag menar att det inte går att säga 
något om huruvida denna situation är ”bra eller dålig”. Den visar dock på 
att forskarens position på olika sätt är en del av kunskapsproduktionen 
och jag vill hävda att det har varit till nytta i intervjusituationen att jag 
har reflekterat över informantens syn på mig som forskare, och hur 
denna syn ser olika ut för olika informanter och i olika situationer (se 
också Dahl, 1999 samt Magnusson et al, 1998 för en diskussion av detta). 

I mitt intervjuarbete har jag strävat efter att etablera en solidarisk 
intervjusituation (Davies och Esseveld, 1989). Konkret har detta inne-
burit att jag i intervjusituationen har försökt vara tydlig med mitt syfte 
med intervjun och placerat den i relation till min avhandling. Jag har 
också besvarat frågor om mina egna värderingar som de personer jag 
intervjuat har ställt, vilket innebär ett direkt avsteg från de instruktioner 
om att göra en intervju som man kan hitta i traditionella metodböcker 
(se exempelvis Holme och Solvang, 1997). Att praktisera mina intentioner 
i den konkreta intervjusituation har dock varit svårt. Särskilt i de 
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första intervjuerna var jag nervös över att jag ”påverkade” den person 
jag intervjuade till att tycka vissa saker, bara för att jag själv hade den 
uppfattningen. Successivt insåg jag dock att de gånger jag försökte hålla 
tillbaka mig själv, prata mindre och undvika att säga något om var jag 
stod i olika frågor, gick intervjun sämre. Stämningen i rummet kändes 
obekväm, det blev svårt att få till stånd en avslappnad stämning och 
jag upplevde istället att den kvinna jag intervjuade kände sig osäker. 
Efter ett par sådana erfarenheter började jag på allvar att fundera över 
vad det egentligen innebar att som forskare påverka. Att bara sitta i 
rummet och ställa frågor men inte själv svara på några bör rimligen 
påverka intervjun minst lika mycket som om man explicit bidrar med 
erfarenheter och värderingar. Utifrån idén om en solidarisk intervju-
situation bör det viktiga vara att personen som intervjuas ställs i centrum 
på ett sådant sätt att hon känner sig bekväm och själv tycker att det är 
intressant att föra en dialog kring de teman som jag presenterar. 
Dessa insikter blev sedan vägledande för mitt fortsatta intervjuarbete. 

Att göra intervjuer handlar till stor del om att relatera sig till en 
annan person och vara medveten om att denna relation på olika sätt 
präglas av makt (se exempelvis Devault, 1990). Mitt förhållningssätt 
till de kvinnor, aktiva i lokala kvinnogrupper, som jag intervjuat har 
därför präglats av en strävan att minimera den överordnade position 
jag som akademiker besitter. Denna överordning handlar inte bara om 
utbildning – att komma från universitetet – utan också om att vara 
från staden eftersom de kvinnor jag intervjuar lever i glesbygd.29 Å 
andra sidan är de kvinnor jag intervjuat ofta äldre än vad jag är och 
besitter ur det perspektivet en helt annan livserfarenhet än min, vilket 
kan utjämna hierarkin. Jag har också intervjuat en del män i min under-
sökning, och i dessa situationer blir den hierarkiska relationen delvis 
omvänd. Som ung kvinna från universitetet i mötet med ett medel-
ålders, manligt kommunalråd är det inte alls säkert att jag hamnar i 
överläge. Vissa gånger har jag fått kämpa för att överhuvud taget 
kunna leda in samtalet på de teman som jag satt upp för intervjun. 
Även min relativt låga ålder har självklart haft betydelse. Könsmakt 

 
29Att komma från universitetet innebär inte alltid att jag automatiskt placeras i en 
överordnad position. I vissa sammanhang – både i intervjuer med aktivister och 
med politiker – är akademin något negativt som har låg status exempelvis i relation 
till sådant som uppfattas som ”ett riktigt arbete”. 
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och positionsmakt kombineras på olika sätt i intervjusituationen. Ibland 
har jag dock upplevt att olika positioner –  jag som representant för 
universitetet men kvinna, han som representant för det område jag 
beforskar, fast man på hög position – på något sätt tar ut varandra 
och ger förutsättningar för ett ömsesidigt samtal.  

Dessa exempel illustrerar komplexiteten i intervjurelationen och att 
en mängd olika maktrelationer spelar in. En ytterligare problematik är 
att det i vissa intervjusituationer kan vara positivt att som intervjuare 
hamna i en underordnad situation. Jag kan då uppfattas som mer 
”ofarlig” vilket gör det möjligt för intervjupersonen att säga saker till 
mig som hon eller han inte skulle ha sagt om hierarkin varit den 
omvända. Eftersom min övergripande ambition var att skapa en 
solidarisk intervjurelation blev denna situation ändå problematisk 
(Davies och Esseveld, 1989). Den lösning jag har valde att hålla fast 
vid var min ambition att vara tydlig, att exempelvis inte instämma i 
ställningstaganden som jag inte delade – samtidigt som jag inte 
propsat på att hävda min åsikt utan uttryckt den som svar på direkta 
frågor från informanterna.30 Dessa intervjusituationer innebär i mina 
ögon en krock mellan önskemålet att ”veta så mycket som möjligt” 
och att förhålla sig etiskt respektfullt till den person jag intervjuar. Det 
kan också vara alltför lätt att ryckas med i tron att en person som 
känner sig i överläge säger ”mycket mer”. Ett sådant resonemang ligger 
dock farligt nära uppfattningen att det finns en sann kunskap att avtäcka i 
intervjurelationen – något som illustrerar hur lätt det är att ”trilla tillbaka” 
i den syn på vetenskap som strävar efter en ”objektiv intervjusituation”. 

Med de här exemplen vill jag också lyfta fram hur jag som forskare är 
med och producerar bilder, av kön, kvinnor, kvinnors situation i glesbygd. 
Jag menar att det är ofrånkomligt att detta sker, det viktiga är att vara 
medveten om det och att också vara medveten om den egna positionen och 
perspektivet – och konsekvenserna av dem. Som Diana Mulinari skriver:31 

 
30Taylor och Bogdan diskuterar detta problem i termer av ”being nonjudgemental” 
(1998:100) och betonar vikten av att inte på något sätt döma sina informanter. 
Utifrån detta har jag lagt mig vinn om att inte framställa mina egna åsikter som om de 
vore ”sanna” eller ”rätta”. Snarare har min ambition varit att relativisera samtalet. Genom 
att uttrycka min egen åsikt har jag försökt illustrera möjliga tolkningar av ett problem. 
31Mulinari menar att det finns tre frågor som alltid är närvarande i en forskningsprocess. 
Att inte reproducera negativa representationer, att fokusera forskningsprocessens 
mikropolitik och att ta itu med frågor som berör skillnader genom att fundera över 
varför vissa saker sägs och andra inte gör det (Mulinari, 1999).  
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”Att positionera sig är inte att konstatera de makt-
skillnader som ofta skiljer oss från våra informanter. Det 
är att teoretiskt förstå hur dessa skilda erfarenheter 
skapar kontexter för vad som kommer att sägas, vad 
som kommer att frågas efter, och vad som kommer att 
förbli outtalat.” (Mulinari, 1999:49) 

Ett tema i den här avhandlingen är glesbygd som geografiskt rum 
samt att uppmärksamma maktrelationen mellan land och stad. Därför 
är det också relevant för mig att reflektera över min egen position 
som stadsbo i norra Sverige och vilka föreställningar om glesbygd och 
inland som det för med sig. Att reflektera över sin egen position i 
forskningen är inte något som gör den ”mer normativ”. Det handlar 
istället om att erkänna att forskning som sådan innebär ett deltagande, 
att forskning i sig ändrar processer, ändrar människors sätt att tänka 
(Lundgren, 1993). Forskaren skapar sitt material i dialog med de 
personer hon intervjuar samt i den analys som sedan följer där 
forskaren tolkar och bearbetar den text som kommit fram. 

”En kan selvsagt si at jeg i en viss forstand ’skaper mine 
egne kilder’. Med dette er neppe noen gyldig innvending, 
ettersom en kilde jo aldri utsier noe bestemt i seg selv, men 
må bringes till å tale gennom forskerens aktive tolkning.” 
(Lundgren, 1993:310) 

Min identitet och egna erfarenheter har betydelse både för hur jag 
ställer mina frågor och för hur mina informanter uppfattar mig som 
person samt vilka drivkrafter jag har för att göra den forskning jag 
gör.32 Trots min ambition som feministisk statsvetare att frigöra mig 
från ett traditionellt eller etablerat fokus på politik, är jag övertygad 
om att jag bär med mig bilder av vad ”riktig politik” är i relation till 
mina informanter. På ett liknande sätt bär jag med mig en förståelse 
av kvinnorörelsen som en verksamhet som explicit påverkar min syn på 

 
32Att ha ambitionen att studera produktioner av könsmaktordningar ur marginaliserade 
gruppers perspektiv inbegriper en kritisk granskning av mig själv som forskare 
(Harding, 1987). Att jag är en relativt ung, vit, heterosexuell medelklasskvinna med 
arbetarklassbakgrund. Att jag är uppväxt i Umeå, en kuststad i norra Sverige. Att 
min feministiska förståelse främst baserar sig på en intellektuell resa i feministisk 
medvetenhet som i hög utsträckning är kopplad till mina studier vid universitetet. 
Mitt engagemang i någon utomakademisk kvinnorörelse har varit litet, mitt parti-
politiska engagemang obefintligt. Samtidigt går det inte att säga vilken betydelse just 
denna typ av beskrivning av mig som person har för det perspektiv som jag har valt 
att utgå från. Jag vill snarare poängtera vikten av reflexivitet i intervjusituationen, 
och att delar av hur jag betraktar mig själv har olika betydelse i olika situationer.  
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vad som är relevant att fråga om beträffande kvinnors organisering. Min 
teoretiska/akademiska relation till feminismen innebär också att jag 
automatiskt placerar in uttalanden om kvinnor och kön i teoretiska ”boxar” 
som essentialism och konstruktionism, vilket riskerar att dikotomisera 
informanternas svar. Jag har också upplevt att det bemötande jag fått, 
som mer eller mindre har inbegripit krav eller önskemål på att min 
forskning ska legitimera deras organisering, har inneburit en rädsla för 
att ”göra fel”. Att på något sätt avslöja deras strategier och på så sätt 
försämra deras möjligheter att arbeta för förändring. Det har inneburit 
att jag upplevt det som lättare att granska intervjuerna med politiker och 
tjänstemän. Dessa intervjuer har å andra sidan upplevts som svårare 
att göra i betydelsen att det inte har varit lika enkelt att etablera en 
”bra” samtalston. Jag tolkar det som att jag har fått arbeta mer för att 
distansera mig från intervjumaterialet med aktivisterna. 

Jag vill inte förneka svårigheterna med att skapa en väl fungerande 
intervjusituation. Samtidigt är det viktigt att inte ge problematiken allt 
för stora proportioner. Sociologen Carin Holmberg pekar i sin 
avhandling på risken med att överdriva svårigheterna i intervju-
situationen. 

”Det har diskuterats i vilken grad intervjuaren påverkar 
informanterna och om den intervjuade försöker svara det 
som hon/han tror att forskaren vill höra. Mina 
informanter visar många gånger allt annat än osäkerhet. 
Om jag har gått vidare till en ny fråga därför att det 
verkar som att hon/han berättat det de vill säga har de 
sagt till mig när de tycker att de inte svarat tillräckligt på 
frågan. De har mer att berätta och ville bara tänka lite.” 
(Holmberg, 1993:94) 

 
Jag har liknande erfarenheter från mina egna intervjuer även om jag 
vill poängtera att detta byggde på en slags fingertoppskänsla som 
successivt växte fram. Mitt val att lägga upp intervjuerna som löst 
strukturerade samtal tror jag var en viktig förutsättning för att skapa 
möjligheter för de personer jag intervjuade att formulera sig utifrån 
sina egna utgångspunkter. Det som till en viss del skiljer mina 
erfarenheter från Holmbergs är att den som intervjuats inte särskilt 
ofta sagt rakt ut att hon inte hade pratat färdigt om ett område. Trots 
detta har jag ändå tyckt mig märka detta efter ett tag, framför allt när 
personen har återkommit till ett ämne som vi redan lämnat. Jag har då 
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försökt uppmuntra intervjupersonen att utveckla det som hon inte 
fick sagt tidigare – något som en relativt fri intervjustruktur ger 
utrymme för.  

I anslutning till Carin Holmbergs resonemang om att intervjua vill 
jag också lyfta fram att diskussionen om solidariska intervjuer bör 
föras i relation till en vetenskapsteoretisk nivå. Annars är risken att 
den bild som ges av de kvinnor som intervjuas blir, att dessa är så 
pass fångna i den rådande manliga strukturen att de nästan inte vågar 
eller kan tala överhuvudtaget. Att se konstruktionen av kunskapande 
som ”manlig” eller ”patriarkal” innebär inte att kvinnor inte kan 
uttrycka sig men att det finns gränser eller ramar för vad som kan 
sägas och hur – även om forskarens ambition är att skapa en 
solidarisk intervjusituation. 

 
 
 

Att analysera ett intervjumaterial 
Det material som analyseras i den här avhandlingen består som redan 
framgått nästan enbart av intervjuer. Analysen av ett intervjumaterial 
kan göras på olika sätt. Den kan exempelvis vara mer kvalitativ eller 
mer kvantitativ, och den kan också vara mer beskrivande respektive 
mer problematiserande (Mason, 1996). Den analysmetod som används 
här är inspirerad av diskursanalys. Jag strävar efter att försöka få fram 
meningar och mönster i intervjutexterna, som behandlas just som text 
och inte som information om en absolut verklighet (Sahlin, 1999). Det 
som analyseras är alltså informanternas uttalanden, jag gör inga anspråk 
på att uttala mig om dessa uttalanden speglar informanternas ”verkliga” 
värderingar eller intentioner. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt 
förhållningssätt intar jag en diskursiv hållning till materialet, något 
som exempelvis illustreras genom det sätt som makt definieras och 
används i avhandlingen.  

Analysen av intervjuerna utgår från Bacchis ”Vad är problemet” 
ansats” på så sätt, att det är hur informanterna producerar kön, politik 
och jämställdhet som studeras – det vill säga hur olika problem 
representeras (Bacchi, 1999). En viktig del i intervjuanalysen är det 
fokus som riktas mot kvinnogruppernas och politikernas praktiker. 
Jag menar visserligen att språket också är en handling, och att den 
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information som är möjlig att få om aktivisternas praktiker är genom 
språket, genom deras samtal med mig. Med en betoning på praktiker 
blir dock mitt primära intresse hur aktivisterna beskriver hur de har 
valt att arbeta med vissa frågor, inte hur de explicit uttrycker synen på 
relationen mellan kvinnor och män samhället.33 Wetherell och Potter 
betonar i sin diskussion om diskursanalys just vikten av handlandet, 
av sociala praktiker, och menar att detta är något som måste finnas 
med i analysen – och att det dessutom hör samman med att ge 
kontexten en hög prioritet (Wetherell och Potter, 1992). De har valt 
uttrycket ”interpretative repertoires”, tolkningsrepertoarer på svenska, 
för att lyfta fram detta, och med tolkningsrepertoarer menar de: 

 
”… broadly discernible clusters of terms, descriptions 
and figures of speech, often assembled around 
metaphors or vivid images. … Interpretative repertoires 
are pre-eminently a way of understanding the content of 
discourse and how that content is organized. (Wetherell 
& Potter, 1992:90) 

 
Den typ av diskursanalys som Wetherell och Potter presenterar ger 
möjligheten att gå bortom uppdelningen mellan ett aktörs- respektive 
ett strukturperspektiv och istället både ta hänsyn till aktörers 
handlande och de sammanhang som de befinner sig i. Aktörer använder 
sig av diskurser och påverkas samtidigt av de diskurser de befinner sig 
i. Wetherell och Potter betonar också begreppet konstruktion i sin 
diskursanalys, att diskursens roll just är att konstruera både objekt och 
subjekt i olika relationer. De pekar också på den ofta glidande 
användningen av begreppet konstruktion och menar att det finns tre 
olika sätt att se på vad konstruktion betyder. I den mest grund-
läggande betydelsen handlar det om ”the referential property of 
language”. Att alla refererande eller deskriptiva termer i en betydelse 
alltid handlar om att konstruera det som avses. I ett postrukturalistiskt 
perspektiv har diskussionen om konstruktion fokuserats på hur upp-
levelser av realism skapas genom språket. Wetherell och Potter föredrar 
dock en slags utvecklad syn på den poststrukturalistiska ansatsen, att 
konstruktion handlar om att realism produceras genom hur texter 

 
33Detta i motsats till exempelvis en attitydundersökning där det är informanternas 
värderingar som är det centrala, inte hur de talar om hur de agerar praktiskt.  
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eller språk sätts samman. Det som är intressant att studera är hur olika 
centrala begrepp relateras till varandra och hur mening på så sätt 
skapas. I min behandling av materialet har jag inspirerats av den form 
av diskursanalys som Wetherell och Potter företräder – framför allt på 
grund av de sätt som de inkluderar praktik och maktanalys. 

Intervjumaterialet har tematiserats på två sätt. För beskrivningarna 
av de olika kvinnogruppernas framväxt och aktiviteter samt för 
beskrivningen av de tre kommunerna har jag utgått från alla intervjuer 
jag har gjort, även intervjuer med kvinnor som är aktiva i andra 
grupper än de som specifikt studeras i avhandlingen.34 Att även intervjua 
kvinnor från andra grupper syftade till att kontextualisera den grupp 
som studeras i sitt eget ”kvinnoorganiseringssammanhang”. Dessa 
delar i behandlingen av det empiriska materialet, som görs i kapitel 
fyra, är inte på samma sätt som det som sedan följer, inspirerade av 
ett diskursivt synsätt. Jag är medveten om att det finns problem med 
att jag i detta kapitel delvis intar en annan position genom att ta på 
mig det tolkningsföreträde som det innebär att ge en beskrivning av 
dessa grupper istället för att problematisera de sätt, på vilka 
exempelvis glesbygd, stöd och kvinnor konstrueras när framväxten av 
dessa grupper diskuteras i intervjuerna. Anledningen till att jag ändå 
har valt att göra på det här sättet, att presentera en bild av hur dessa 
grupper har vuxit fram, är att ge läsaren tillgång till de bilder av 
kvinnogrupperna som har fungerat som min förförståelse i analyserna 
av aktivisternas och politikernas uppfattningar och värderingar om 
politik och jämställdhet. Genom dessa beskrivningar blir det möjligt 
att placera de följande analyserna i en tydligare, mer konkret kontext.35 

Ur intervjumaterialet har sedan de aktivister som varit mest 
engagerade i de grupper som studerats, samt de kommunpolitiker 
som har ledande positioner och även benämnts av aktivisterna som 
centrala, valts ut.36 Dessa intervjuer har sedan använts för att analysera 

 
34Se not 25. 
35Jag är medveten om att de olika sätt som jag behandlar det empiriska materialet på, 
delvis hör hemma i olika epistemologiska traditioner. Jag hoppas dock att redo-
visningen av mitt förhållningssätt ska göra det möjligt för läsaren att följa mina tanke-
gångar och på så sätt betrakta den första analysen av materialet som en kontext till den andra. 
36I detta skede har det av tjänstemännen enbart blivit kommuncheferna kvar bland 
de intervjuer som jag analyserat. Det kan ses som ytterligare en  anledningen till att 
jag har valt att använda beteckningen politiker eftersom risken för att avslöja 
kommunchefernas identitet annars blir allt för stor. 
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hur aktivister och politiker förhåller sig till politik och jämställdhet. 
Jag har använt mig av möjligheten att värdera vissa intervjuer som 
mer valida än andra, i betydelsen mer centrala för avhandlingens 
problematik (Mason, 1996). Utifrån att fokus ligger på kvinnors 
organisering som politisk praktik har jag valt att koncentrera analysen 
på intervjuerna med de aktivister som kan karaktäriseras som initierade. 
Det betyder alltså inte att dessa informanter ska representera de icke-
initierade, utan att det är denna grupp, som är aktiv i en alternativ 
politisk praktik. Ett andra skäl till att vissa intervjuer har valts bort 
inför den intensiva analysen är att jag ville göra materialet mindre 
omfattande för att göra det möjligt att mer ingående kunna analysera 
och jämföra de olika intervjuerna med varandra. Slutligen har jag 
främst velat använda mig av intervjuer gjorda under ungefär samma 
tidsperiod i alla tre kommunerna, det vill säga mellan 1996 och 1998. 
Redan 1993 genomförde jag de första intervjuerna i Robertsfors, Kiruna 
och även i Vindeln, och dessa var alla med aktivister. Eftersom mina 
analyser framför allt rör sig om relationen mellan aktivister och politiker 
menar jag att det är viktigt att intervjuerna med dessa olika aktörer är 
gjorda under samma tidsperiod. Sammanfattningsvis kan sägas att det 
är intervjuerna med de aktivister som var aktiva i sina respektive 
grupper mellan 1996 och 1998, samt med de ledande politikerna i 
varje kommun som ingår i det intervjumaterial som analyserats intensivt.37 

I analysen av intervjuerna har jag undersökt hur de teman jag 
studerar framställs på ett sådant sätt att vissa typer av tänkande och 
handlingar utesluts, medan andra görs självklara. Ett annat sätt att 
beskriva min analys är att jag är ute efter ”normaliteter” och vilka 
föreställningar om kön som dessa bygger på. Exempel på centrala 
frågor i relation till temat etablerad politik är: Vad betraktas av 
informanterna som ”normalt” politiskt beteende och vad gör det inte? 
Vad betraktas som bra politik och vad ses inte ens som politik? I 
intervjuerna med kvinnor aktiva i olika kvinnogrupper är ambitionen 
också att försöka visa hur det möjliga respektive det omöjliga konstrueras, 
men även det önskvärda respektive det icke önskvärda. Även aktivisterna 

 
37Jag vill tillägga att jag analyserat alla intervjuer extensivt men att jag för den 
intensiva intervjuanalysen har gjort det urval som jag redovisar här. Min uppfattning 
är att resultatet inte hade ändrats nämnvärt om jag inkluderat alla intervjuer i den 
intensiva analysen. Vad gäller antalet intervjuer har femtiofem stycken ingått i den 
intensiva intervjuanalysen. 
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representerar och reproducerar etablerade diskurser om kön men 
genom sin organisering utmanar de även etablerade föreställningar.  

När det exempelvis gäller jämställdhet har jag ställt den här typen 
av frågor till intervjumaterialet: Vad är problemet för de personer jag 
har intervjuat? Att kvinnor och män inte finns på samma positioner 
och platser i samhället? Att det kvinnor och män gör inte värderas lika 
högt? Att kvinnor har mindre makt än män? Att feminister envisas 
med att sammankoppla makt och kön? Utifrån de olika intervjuerna 
har jag sedan arbetat med att urskilja vilka diskurser om jämställdhet 
som produceras bland aktivister och politiker i de tre kontexter som 
studeras i avhandlingen.38 Ett citat från en av intervjuerna som berör 
synen på det jämställda samhället får tjäna som exempel på hur jag har 
arbetat med intervjuanalysen: 

”Var och en gör det man är bäst på. Jag är inget bra på 
att baka och inte något särskilt bra på att laga mat, jag 
kan ju men inte är jag lika duktig som hustrun. Men 
däremot är jag ganska bra på att skruva med bilar, det är 
jag intresserad av, hugga ved i skogen och sköta den 
biten, skotta snö tycker jag är roligt, och vara ute med 
barnen och åka skidor. Ja sportaktiviteter har jag tyckt 
har varit roligt men det har inte hon så vi har liksom 
kommit underfund med att det hon var duktig på det 
gjorde hon och jag gjorde det som jag var duktig på och 
så delade vi på det här som var lite gränslöst.” (ur intervju 
med politiker i Berg, 5) 

 
Vilka förutsättningar angående jämställdhet inbegrips i det här citatet? 
Vad tas för givet? Vilken syn på kön bygger resonemanget på? Det är 
exempel på analysfrågor som kan ställas till det här textutdraget. I det 
här intervjucitatet produceras en bild av kvinnor och män som olika 
och jämställdhet blir ett tillstånd där man tar vara på dessa olikheter. I 
sitt sammanhang presenteras också denna uppfattning som en 
motvikt mot annat, ”vanligt” jämställdhetsarbete. Detta anses i allt för 

 
38Att ställa frågan ”vad är problemet?” kan placeras på både en teoretiskt och en 
metodologisk nivå, men även diskuteras i diskurstermer. Bacchi kopplar samman en 
i min tolkning metodologisk diskussion, hur problem kan studeras, med synen på 
kunskap – att hon har ett socialt konstruktionistiskt sätt att se på kunskap. I 
jämställdhetsexemplet innebär det att det inte bara finns en syn på jämställdhet i 
samhället, eller i olika grupper i samhället, som jag som forskare kan gå ut och 
avtäcka. Diskurser om jämställdhet skapas och omskapas ständigt. 
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hög utsträckning fokusera likhet, vilket av informanten är att ”göra 
våld på” de olikheter som enligt honom finns mellan kvinnor och 
män. Resonemanget i citatet ger också en bild av jämställdhet som 
något okomplicerat. Om man låter kvinnor och män göra det som de 
är bra på så finns det egentligen inget större problem att lösa. En 
slutsats som kan dras är att föreställningen om könens essentiella 
olikhet producerar en bild av jämställdhet som inte har något med 
fördelning av makt att göra. Snarare handlar ”problemet” om att 
kvinnor och män ska tillåtas komplettera varandra. 

I inledningen till de empiriska kapitlen diskuterar jag vilka analys-
frågor som jag ställer till materialet samt hur dessa förhåller sig till 
avhandlingens övergripande frågeställningar. I dessa kapitel kommenterar 
jag också vilka intervjufrågor som har ställts till informanterna. Ett 
exempel på den intervjuguide jag använt mig av finns i appendix. 

Avslutningsvis vill jag säga något om hur jag praktiskt har gått 
tillväga i intervjuanalysen. Det första steget har varit att skriva ut alla 
intervjuer. Utskrifterna är i princip ordagranna, men innehåller inte 
markeringar för kroppsspråk, skratt eller liknande. Vissa ofullständiga 
ord har också skrivits ut i sin helhet. Efter utskriften har jag granskat 
intervjuerna med hjälp de teman som står i centrum för studien. På så 
sätt har jag plockat ut vissa textstycken som jag i sin tur har analyserat 
med hjälp av de analysfrågor som jag formulerat i relation till temat 
utifrån Carol Bacchis övergripande frågor. Vid en första genom-
läsning har de avsnitt som jag menar berör något av de tre områdena 
– kvinnors organisering, etablerad politik och jämställdhet valts ut. 
Ibland har de glidit in i varandra. I vissa intervjuer har nästan allt varit 
inom temat, i andra – främst politikernas – har intervjuerna också 
handlat om saker som ligger utanför. Sedan har jag analyserat på vilket 
sätt informanterna talar om dessa teman, vad anses viktigt, vad ställs i 
centrum – vad är det som inte sägs? 

Taylor och Bogdan menar att datainsamling och analys går hand i 
hand i kvalitativ forskning (Taylor och Bogdan, 1998). På ett sätt kan 
man säga att analysen av intervjuerna börjar redan i utskriften, vilket 
innebär en viss fördel om forskaren, som jag har gjort, gör alla 
bearbetningar av materialet. I analysen av materialet har jag använt 
mig av Taylor och Bogdans riktlinjer när det gäller analys av kvalitativt 
material. De poängterar vikten av att läsa om sitt material flera gånger, 
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hålla ordning på tentativa tolkningar och idéer, vara uppmärksam på 
spirande teman, konstruera typologier samt att kontinuerligt utveckla 
begrepp och teoretiska utgångspunkter. Jag har även arbetat med att 
ifrågasätta mina egna tentativa tolkningar genom att leta efter 
motsägelser i materialet (se Mason, 1996). 

För att ge läsaren möjlighet att följa och granska de analyser jag har 
gjort innehåller de följande empiriska kapitlen relativt många intervju-
citat. Citaten ska betraktas som illustrativa och de är valda för att ge 
läsaren en bild av hur det tolkade materialet kan se ut (Mason, 1996).  
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3 

 
Kvinnors organisering  

och resurscentra för kvinnor 
 
 
Syftet med det här kapitlet är att sätta in avhandlingens problematiker 
i ett sammanhang, samt att diskutera vad jag menar med kvinnors 
organisering. Jag har valt att lyfta fram främst två teman – hur kvinno-
grupper i glesbygd förhåller sig till mer övergripande resonemang om 
svensk kvinnorörelse1, samt en diskussion om den svenska regional-
politiken ur ett könsperspektiv. Det senare temat kommer främst att 
handla om det som kan kallas en institutionalisering av kvinnors 
organisering, de resurscentra för kvinnor som inrättades under andra 
halvan av nittiotalet. Diskussionen av dessa två teman är tänkta att 
utgöra en bakgrund till avhandlingens huvudproblematik, och de är 
valda utifrån att de just berör relationen mellan kvinnors organisering 
och etablerad politik. Jag har sett det som viktigt att förankra studiet 
av kvinnors organisering i glesbygd i en diskussion om både kvinnors 
organisering mer generellt och de specifika åtgärder som den 
etablerade politiken har tagit till i relation till den verklighet som de 
kvinnor jag studerar befinner sig i. Kapitlet avslutas med en teoretisk 
diskussion av definitioner av kvinnors organisering. 
 
 
 
Komprimerad svensk kvinnorörelsehistoria 
Under historiens gång har kvinnor på olika sätt arbetat tillsammans 
för att ändra maktförhållandet mellan kvinnor och män. Från slutet av 
förra seklet och fram till 1920-talet var det främst kvinnors formella 

 
1Jag kommer att använda uttrycken kvinnorörelse och kvinnors organisering synonymt. 
Jag föredrar dock det senare, på grund av att termen kvinnorörelse ofta förknippas 
med en snävare definition, kopplad till kvinnors organisering under sjuttiotalet. 
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rättigheter som stod i centrum för kvinnorörelsen. Kvinnor kämpade 
bland annat för äganderätt, arvsrätt och utbildning. Den centrala 
frågan var dock rösträtten – rätten till medborgarskap och möjlighet 
till inflytande i utformandet av ett demokratiskt samhälle. De politiska 
kvinnoförbunden bildades under den här perioden, liksom bland annat 
Fredrika Bremer-förbundet och Svenska kvinnors vänsterförbund – 
organisationer som finns kvar än idag. Formen för kvinnors 
organisering var traditionell, det vill säga organisationerna hade 
samma uppbyggnad som männens partier och fackföreningar – 
hierarkiska organisationer med styrelse och ordförande. 1921 röstade 
kvinnor i Sverige för första gången och en kvinna tog plats i 
riksdagens första kammare medan fyra kvinnor invaldes till andra 
kammaren. 1947 blev Karin Kock det första kvinnliga statsrådet när 
hon tillträdde posten som folkhushållningsminister (Qvist, 1978). 

Kvinnors gemensamma kamp för formella rättigheter kring 
sekelskiftet brukar benämnas kvinnorörelsens första våg. Den andra 
vågen, eller den nya kvinnorörelsen, inleddes på sextiotalet. Sprungen 
ur vänsterrörelsen och debatten kring könsroller kom en ny våg av 
kvinnor, som ledsnat på att koka kaffe på männens partimöten och 
istället ville gå i spetsen för en förändring av samhället (Ljung, 1999). 
Vid den här tiden var de flesta av de formella rättigheterna för 
kvinnor vunna. De krav som nu framfördes av kvinnor handlade om 
att kvinnors erfarenheter och kunskaper skulle lyftas fram och tas 
tillvara i samhället. Kvinnorörelsens inriktning hade ändrats från att 
fokusera formella rättigheter till att kräva ett samhälle där kvinnor och 
män i praktiken gavs möjlighet att påverka och styra. Den slogan som 
var betecknande under denna period – från sextiotalets slut till 
åttiotalets början – var ”det personliga är politiskt”. Kvinnorörelsen 
ifrågasatte gränserna för politik och menade att politiken var skapad 
av och för män, vilket innebar att kvinnors underordning kunde bestå 
under ett könsneutralt täcke. Under sjuttiotalet valde kvinnogrupperna 
helt andra organiseringsformer än de hade gjort ett halvt sekel 
tidigare. Kvinnor organiserade sig i små, lokala grupper som byggde 
på ett icke-hierarkiskt tänkande där allas lika deltagande var centralt. 
Beslut fattades inte vid styrelsesammanträden utan på stormöten där 
alla kunde komma till tals (i alla fall var detta målsättningen). Den 
platta organiseringen ansågs också vara en del av målsättningen – att 
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samhället skulle bli mer demokratiskt och ge möjlighet för alla att 
komma till tals och påverka. 

Medan medierna dödförklarade kvinnorörelsen på åttiotalet fort-
satte kvinnor att arbeta tillsammans för ett kvinnovänligare samhälle. 
Sjuttiotalets utåtriktade aktioner ersattes dock i allt större utsträckning 
av mer differentierade och specialiserade verksamheter, som inte var 
lika utåtriktade och inte uttryckte lika explicita krav mot det så kallade 
manssamhället som tidigare. Kvinnohus och kvinnojourer, tidningar 
och tidskrifter, kvinnovetenskapliga fora på universiteten och 
Kvinnor Kan-stiftelsens mässor är bara några exempel på vad kvinnor 
åstadkom tillsammans under åttiotalet (Gustafsson, 1997). 

Under åttiotalet inleddes också framväxten av en annan, delvis ny 
form av kvinnorörelse. Kvinnor i glesbygd började sluta sig samman i 
egna grupper, ofta karaktäriserade som kvinnliga nätverk. På ett sätt 
var detta inget nytt. Kvinnor har i alla tider stöttat och hjälpt varandra 
– skapat nätverk – för att klara bland annat hushållssysslor på enklast 
möjliga sätt. Det som kan sägas vara nytt för åttiotalet var att 
målsättningen för kvinnogrupper i glesbygd i allt högre grad var att 
förändra kvinnors livsvillkor – att göra det egna lokalsamhället bättre 
för kvinnor att bo och verka i. Till skillnad från kvinnorörelsen i 
staden kan organiseringen i glesbygd sägas handla om att skapa sig 
möjligheter att överhuvudtaget bo kvar i sin hembygd. Ur det 
perspektivet är kvinnors organisering i glesbygd framvuxen ur en 
kamp för att behålla och framför allt förbättra sina och kommande 
generationers övergripande livsvillkor (se Bull och Friberg, 1997).  

Under nittiotalet, särskilt mellan 1992 och 1995, fick nätverket 
Stödstrumporna till stora delar representera den svenska kvinno-
rörelsen. Efter valet 1991 sjönk kvinnorepresentationen i Sveriges 
riksdag för första gången sedan 1920-talet. Upprördheten bland många 
svenska kvinnor var stor och bidrog också till att kvinnorörelsen fick 
ett uppsving och blev mer synlig under nittiotalets början.2 

Stödstrumporna hotade att bilda ett kvinnoparti om inte de etablerade 
partierna såg till att få in fler kvinnor i politiken. Ett exempel på 
Stödstrumpornas arbete var den kvinnotribunal de arrangerade 1993 
där de ställde både politiska partier och andra makthavare mot väggen 

 
2För en diskussion om kvinnorörelsen under nittiotalet, se Gustafsson, 1997. 
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under parollen ”halva makten och hela lönen”.3 Såväl massmedia som 
de etablerade partierna ifrågasatte starkt Stödstrumporna trots att 
deras krav på halva makten och hela lönen knappast kunde anses som 
särskilt kontroversiellt. Liknande krav hade i många år drivits av bland 
annat det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Det som upprörde 
kritikerna var att Stödstrumporna saknade både medlemsregister och 
partiprogram. Detta så kallade hemlighetsmakeri ansågs strida mot 
politikens spelregler och nätverket framställdes som både odemokratiskt 
och oprofessionellt (Eduards, 1993). Dessutom hävdade många 
kritiker att själva tanken på ett kvinnoparti var absurd. Hur skulle 
kvinnor kunna enas kring ett gemensamt partiprogram? Stöd-
strumpornas svarade att deras mål var att få in fler kvinnor i 
riksdagen. När kvinnorna väl var där skulle de vara fria att rösta som 
de ville. Nätverkets motståndare menade då att om Stödstrumporna 
gjorde allvar av sitt hot att starta ett eget parti skulle detta orsaka kaos 
i riksdagen och sätta demokratin på spel. Stödstrumporna bildade 
aldrig parti, men deras arbete bidrog till att ge Sverige ”världsrekord i 
kvinnorepresentation” efter valet 1994 (Ulmanen, 1998).4 

Under andra halvan av nittiotalet har en annan nationell kvinno-
organisation vuxit fram, dock betydligt mer i det tysta om man jämför 
med Stödstrumporna. SAMS – Sveriges kvinnoorganisationerns 
samarbetsorganisation – bildades efter FNs kvinnokonferens i 
Beijing, hösten 1995, och det främsta syftet var att representera 
Sverige i European Women’s Lobby i Bryssel. Genom att titta på 
SAMS medlemmar kan man få en bild av vad som anses vara 
kvinnorörelsen i Sverige idag. SAMS organiserar inte personer utan 
organisationer eller grupper, och det är framför allt de gamla, 

 
3De tre frontgestalterna i Stödstrumporna var Maria-Pia Boëtius, Agneta Stark och 
Ebba Witt-Brattström. En utförlig beskrivning av Stödstrumpornas verksamhet och 
mål finns i Agneta Starks uppsats Combating the Backlash: How Swedish Women Won 
the War i antologin Who´s afraid of feminism?, redigerad av Anne Oakley och Juliet 
Mitchell, 1997. 
4Petra Ulmanen visar i sin bok hur en diskussion kan vridas – hur media har gått 
från långa intervjuer med Stödstrumporna i början av nittiotalet, i vilka kön 
diskuterades i makttermer, till Svenska Dagbladets ledarskribenter och TV-program 
som Stålmannen och Törnrosa under den andra hälften, där kön diskuteras som 
individuell egenskap alternativt som biologisk självklarhet.  
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etablerade kvinnoorganisationerna, exempelvis de politiska partiernas 
kvinnoförbund, som är medlemmar.5 

I internationella jämförelser definieras ofta den svenska kvinno-
rörelsen från slutet av sextiotalet och framåt (andra vågen) som 
reformistisk (Carlsson-Wetterberg, 1998). Svensk kvinnorörelse har 
av tradition haft en nära koppling till den etablerade politiken vilket 
också ligger i linje med den svenska korporativitstiska traditionen. 
Detta kan tolkas på olika sätt – som ett reellt sätt för 
utomparlamentarisk politisk aktivitet att få inflytande, eller som ett 
sätt från den etablerade politikens sida att koptera6 olika 
rörelsers/organisationers/gruppers krav. Många av de krav på mer 
inflytande som artikulerades av den andra vågens kvinnorörelse 
institutionaliserades i olika former av jämställdhetspolitik under 
åttiotalet. Hur den etablerade politiken samtidigt har uppmärksammat 
och institutionaliserat kvinnors organisering i glesbygd – något som 
både kan ses som ett erkännande och som koptering – ligger också i 
linje med denna tradition.  

I diskussioner om kvinnors rättigheter och även kvinnors 
relationer till (välfärds)staten har rätten till arbete och till lika lön varit 
en fråga både för kvinnorörelsen och för den etablerade politiken 
under lång tid. Senast i raden var Stödstrumporna som i början av 
nittiotalet drev dessa frågor under slagorden Halva makten, hela lönen. 
Placeringen av jämställdhetsfrågorna under arbetsmarknadsdepartementet 
och nu senast på näringsdepartementet visar också på den koppling 
som finns i svensk politik mellan jämställdhet och arbetsmarknad.7 En 
intervjuundersökning med kommunalråd och kommunchefer i 
Västerbotten som jag har arbetat med visade att nästan alla helt 

 
5För information om SAMS och dess medlemmar, se organisationens hemsida, 
www.Sverigeskvinnolobby.a.se. Organisationen bildades formellt 1997 och bytte 
2002 namn till Sveriges Kvinnolobby. 
6 Med koptera menar jag att innesluta och omformulera problem eller frågor för att 
få dem att passa in i den etablerade politikens ordning (se Lindgren, 1999 och 
Morgan, 1982). 
7 Jämställdhetsfrågorna har under åren flyttat runt mellan olika departement. När 
Mona Sahlin i mitten av nittiotalet både var jämställdhetsminister och vice 
statsminister placerades jämställdhetsfrågorna hos statsrådsberedningen vilket av 
många ansågs ge en extra tyngd. När Göran Persson vid sitt tillträde som stats-
minister flyttade tillbaka jämställdhetsfrågorna till arbetsmarknadsdepartementet, 
och dessutom utnämnde ett vice statsråd till jämställdhetsminister tolkades detta 
som en degradering av frågans ställning. 
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definierade jämställdhet som en arbetsmarknadsfråga (Rönnblom, 
Tollin och Mattsson, 1998). Inte ens den egna politiska sfären ansågs 
lika central som arbetsmarknaden när det gäller frågor om både 
strategier och målsättningar i jämställdhetsarbetet. En del av denna 
officiella jämställdhetsdiskurs var med andra ord betoningen av 
förvärvsarbete.  
 
 
Kvinnor och kvinnogrupper i glesbygd 
Det går att urskilja olika sätt att tala om kvinnor och kvinnogrupper i 
glesbygd, i media men även i en allmänpolitiskt debatt. Det är vanligt 
att tala om ”problemet” med att kvinnor lämnar glesbygden, 
exempelvis finns det byar i Västerbottens inland där det går fem män 
på en kvinna (Rönnblom, 1997, se även Månsson, 1993). Att kvinnor 
lämnar glesbygden i större utsträckning än män är något som i det 
offentliga samtalet brukar benämnas i termer av ”kvinnounderskott” i 
glesbygd. Talet om ”problem” eller ”underskott” betraktar jag som 
exempel på hur kvinnor i glesbygd görs till det problematiska, det är 
ofta kvinnorna som benämns som problemet.  

Utflyttningen kan sägas vara ett etablerat politiskt problem som 
funnits på den politiska dagordningen sedan sextiotalet. Den kan också 
beskrivas som ett bekönat problem – i betydelsen att flyttningsmönstren 
och även anledningarna till att flytta eller komma tillbaka – ser olika ut 
för kvinnor och män (se Westlund 1999 och Forsberg, 1996b). Till en 
viss del kan framväxten av resurscentra för kvinnor ses som ett 
resultat av en bekönad förståelse av utflyttningsproblematiken. I det 
sammanhanget framträder en annan berättelse om kvinnor i glesbygd 
vilket jag diskuterade i kapitel ett – att dessa är mer traditionella och 
mer fastlåsta i gamla ”könsroller” (Forsberg, 1996b).  

Tora Friberg sammanfattar i idéskriften Den andra sidan av myntet – 
om regionalpolitikens enögdhet (1993) den svenska regionalpolitikens 
utveckling ur ett könsperspektiv. Skriften behandlar regionalpolitiken 
från dess tillkomst på sextiotalet och fram till nittiotalets början och 
ingick som underlag till den regionalpolitiska proposition som 
regeringen lade fram 1994 (Prop. 1993/1994:140). Ur ett övergripande 
perspektiv menar Friberg att regionalpolitiken hittills har varit 
sektoriell och främst inriktad på industri- och trafikpolitik. Den har 
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alltså inte präglats av ett helhetsperspektiv trots att exempelvis 
geografiska ansatser enligt henne möjliggör det. Samma misstag har 
enligt Friberg gjorts när det gäller samordningen mellan olika nivåer 
(från lokal till regional till nationell) något som hon menar är centralt 
för en väl fungerande regionalpolitik. Mot denna bild formulerar 
Friberg en ny ”kvinnovänlig” regionalpolitik som mynnar ut i ett 
konkret förslag om resurscentra för kvinnor. Detta förslag anammades i 
stort av regeringen och finns med som en del av propositionen. Också 
i den efterföljande regionalpolitiska propositionen som lades 1998 fanns 
en särskild satsning på kvinnliga resurscentra med, även om 
skrivningarna inte var lika starka som i den föregående. Flera 
länsstyrelser har beslutat att lägga ner sina regionala resurscentra, ofta 
med argumentet att det är ”mainstreaming” som är den nya strategin i 
jämställdhetsarbetet och att särskilda kvinnosatsningar därför har 
spelat ut sin roll. I arbetet med regionala tillväxtavtal som pågick 
under 1998/99, som går ut på att länen själva ska få formulera 
regionalpolitiken och att detta ska regleras i ett avtal med staten, har 
mainstreamingambitionerna satts på prov. Vid en genomgång av de 
förslag till tillväxtavtal som lämnats in till regeringen har Jämtland 
pekats ut som det län som lyckats bäst med att integrera ett 
”jämställdhetsperspektiv”. Det Jämtland har lyckats göra, är att få till 
stånd ett par teman där jämställdhet uppmärksammas, men avtalet är 
på det stora taget skrivet ur ett så kallat könsneutralt perspektiv 
(Horelli och Roininen, 1999, se även Westerberg, 2000).8 

I början av nittiotalet var huvudfrågan, i såväl forskning som 
debatt och regionalpolitik om utflyttning och ”kvinnor”, hur glesbygds-
kommunerna skulle få kvinnorna att stanna kvar.9 Idag har frågan 
blivit mer komplex och det finns en ganska allmän förståelse av att 
det är bra att både kvinnor och män flyttar för att exempelvis utbilda 

 
8I samband med att de regionala tillväxtavtalen skrevs under utsågs tre pilotlän, 
Blekinge, Jämtland och Västra Götaland. Dessa län fick i uppgift att arbeta fram 
metoder för att integrera jämställdhet i tillväxtarbetet.  
9Erik Westholm för ett intressant resonemang om att den svenska glesbygds-
forskningen kan delas upp i två inriktningar där den ena driver ett slags 
utvecklingsprojekt för glesbygden där utgångspunkten är att allt som händer där är 
positivt,  medan det andra mer kritiskt granskar olika problematiker. Hans analys går 
ut på att den första inriktningen är den som dominerar, en tolkning som jag delar 
och min ambition är att bidra till att förstärka den mer outvecklade, kritiska 
forskningen (se Westholm, 1999).  
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sig och skaffa andra erfarenheter, det viktiga är att de återvänder 
(Forsberg, 1996). Det finns också en annan trend där bland annat 
kulturgeografer och ekonomer hävdar att glesbygdens förutsättningar 
har förändrats när samhället gått från att vara naturresursbaserat till 
kunskapsbaserat, vilket betyder att människor i större utsträckning 
söker sig till städerna (se exempelvis Westin, 2002). 

Från slutet av åttiotalet har flera kommuner i norra Sverige 
finansierat olika typer av kvinnoprojekt i syfte att få kvinnor att både 
stanna och komma tillbaka. Ibland har det varit särskilda satsningar på 
unga kvinnor10 medan andra har riktat sig till ”alla” kvinnor i en 
kommun. Det går att urskilja en viktig skillnad mellan olika 
kvinnoprojekt som delar in dem i två olika grupper – det är huruvida 
initiativet till projektet togs av en grupp kvinnor eller av kommunala 
politiker och/eller tjänstemän (Rönnblom, 1997). I det första fallet 
kan projekten ses som ett sätt för kvinnogrupper att utnyttja det 
”opportunity window” som skapas när exempelvis kommunens politiker 
har insett ett problem. Redan formerade kvinnogrupper tar tillvara det 
ökade handlingsutrymme som skapas när den etablerade politiska 
dagordningen ändras och en ”användbar” fråga kommer upp på 
dagordningen.11 I det andra fallet handlar det om mer regelrätta 
projekt där kommunen agerar i syfte att lösa ett av dem själva 
uppställt problem (Rönnblom, 1997). Ofta ingår det i 
politikernas/tjänstemännens projektidé att kvinnor ska sluta sig samman 
i olika former av nätverk eller grupper. Det kan också vara en 
femokrat12 eller en grupp av femokrater/feministiskt intresserade 
politiker som tar initiativet till projektet och dessa kan i sin tur på 
något sätt vara kopplade till en kvinnogrupp. 

De tre exempel på kvinnors organisering som studeras i den här 
avhandlingen har alla vuxit fram på kvinnors egna initiativ. Samtidigt 

 
10Ett exempel är Lilith-projektet som genomfördes i sex inlandskommuner i norra 
Sverige mellan 1991 och 1994, varav Berg var en, med det övergripande syftet att stärka 
unga kvinnor att tro mer på sig själva, som en strategi att minska utflyttningen. 
11Det innebär inte att detta måste vara ett ”medvetet eller strategiskt” övervägande 
utan olika omständigheter, där kanske tron på den egna förmågan i kombination 
med information och/eller goda kontakter bland politiker eller tjänstemän kan spela 
in (se det resonemang om motstånd som jag förde i kapitel ett). 
12För en diskussion och definition av begreppet femokrat, se Pincus och van der 
Ros, 1999. Kort kan begreppet definieras som en tjänsteman som arbetar med 
frågor som relaterar till kvinnor och/jämställdhet. 
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har de också relativt omgående sökt medel för sin verksamhet, och på 
så sätt blivit projektägare och drivit egna projekt. Min tolkning är att 
kvinnogrupperna och kommunpolitikerna har mötts i ”problemet” 
med kvinnors utflyttning. Ansökningar om medel till kvinnogrupper 
har motiverats utifrån att kvinnor inte trivs i kommunen och därför 
flyttar, och kommunens politiker har accepterat detta som en 
anledning till att ge projektpengar. Det verkar relativt sällsynt att det 
finansiella stöd som kommer från den etablerade politikens aktörer 
bottnar i några ambitioner att stärka kvinnors inflytande i samhället. 
Snarare har syftet varit att ”lösa” det etablerade politiska problemet 
utflyttning. Stödet till kvinnoprojekt i glesbygd kan också av den 
anledningen placeras i en regionalpolitisk kontext. Det vill säga, inte 
som någon jämställdhetssatsning med en ambition att öka kvinnors 
inflytande i samhället. Man kan också säga att när lokala kvinno-
grupper lärde sig att beskriva sina problem i dessa termer började de 
ställa krav på att få pengar för att starta egna projekt.13 

Med andra ord finns det vid en närmare granskning en glidning 
mellan kvinnorörelse och projekt, även om man utgår från en till synes 
enkel uppdelning som vem som tog initiativet – en kvinnogrupp eller 
representanter för den etablerade politiken. Det kan också handla om 
en glidning i betydelsen att kvinnors motstånd mot ordningen kopteras 
men att situationen ändras och motståndspotentialen framträder igen. 
Ett konkret exempel på detta är när Robertsforsvindens ansträngningar 
att starta ett kvinnouniversitet successivt förvandlades till ett kommunalt 
studiecentrum för kvinnor och män. Några år senare etablerades med 
stöd av länsstyrelsen ett lokalt resurscentrum för kvinnor i Robertsfors, 
där flera idéer från det tidigare kvinnouniversitetsprojektet håller på 
att förverkligas (se vidare kapitel fyra).  

Ibland kan glidningen mellan organisering och projekt skapa 
förvirring om hur dessa kvinnogrupper egentligen bör definieras – 
som en del av kvinnorörelsen eller som en del av den etablerade 

 
13Den position som kvinnogrupperna hamnar i, ”mellan” regionalpolitik och 
jämställdhetspolitik, kan också betraktas som en illustration av att dessa båda 
politikområden genomförde parallella satsningar som i praktiken inte framstod som 
synkroniserade. Medan regionalpolitiken introducerade regionala resurscentra för 
kvinnor i propositionen 1993/1994, sjösatte jämställdhetspolitiken under arbetsmarknads-
departementet inrättande av jämställdhetsexperter vid landets alla länsstyrelser. Hur 
dessa åtgärder skulle förhållas till varandra tydliggjordes inte från statens sida. 
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politiken? Bör dessa grupper betraktas som fristående eller inte från 
den etablerade politikens institutioner? Å ena sidan är det relativt 
enkelt att göra gränsdragningen mellan kvinnorörelse eller inte – 
grupper som arbetar inom den etablerade politiken i betydelsen att de 
som driver verksamheten är anställda av en kommun eller länsstyrelse 
kan inte definieras som en del av en kvinnorörelse. Å andra sidan får 
de flesta föreningar, grupper och organisationer som tillhör olika 
rörelser finansiellt stöd från den etablerade politiken på något sätt. 
Och vad kan läggas i betydelsen ”innanför” den etablerade politiken? 
Även här går det att göra mer eller mindre snäva definitioner. Alla 
kvinnogrupper som jag har studerat poängterar vikten av att inte 
sammankopplas för mycket med kommunen. För Qulan skulle det 
vara en omöjlighet att ha sitt kansli i kommunhuset. När ett lokalt 
resurscentrum för kvinnor startade i Robertsfors fördes samma 
diskussion där och resurscentrumet placerades också (fysiskt) utanför 
kommunhuset, även om kommunen i det fallet blev projektägare. 

En grundläggande fråga är i vilken utsträckning kvinnogrupperna 
måste anpassa sig för att få ekonomiskt stöd. I fallstudierna fram-
kommer att organiseringsformen enligt kvinnorna själva är ett område 
där det krävs anpassning, men detta framställs sällan som ett problem 
utan mer som ”något man måste räkna med” om man ska få pengar. 
Detta är en fråga som jag kommer att återvända till i avhandlingens 
slutsatser där jag kan kombinera kunskapen om vad kvinnogrupperna 
gör med de värderingar om politik och jämställdhet som jag kommer 
att behandla i de kommande kapitlen. 

Självklart ska inte heller initiativet ges en allt för stor betydelse för 
kvinnogruppernas utveckling. De kan oavsett var initiativet kom från 
se relativt lika ut, och kanske framför allt utvecklas på olika sätt. 
Exempelvis kan ett från början kvinnogruppsbaserat projekt bli allt 
mer institutionaliserat i den kommunala verksamheten medan ett 
kommuninitierat kan övergå till ett engagemang som drivs av kvinnor 
på ”gräsrotsnivå”. I den här avhandlingen ligger emellertid tyngd-
punkten på kvinnors organisering vilket bland annat avspeglar sig i 
urvalet – att jag har valt att studera exempel på kvinnors organisering 
som vuxit fram ur kvinnors egna initiativ.  
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Institutionalisering av kvinnors organisering i glesbygd? 
Under slutet av 1980-talet samlades en grupp kvinnor i något som 
kallades Glesbygdsdelegationens kvinnogrupp. Dessa kvinnor var 
”eldsjälar” som aktivt arbetat med byautveckling, kvinnofrågor och 
landsbygdskampanjen Hela Sverige skall leva. Kvinnogruppen arbetade 
med olika projekt, byggde upp nätverk och anordnade lands-
omfattande konferenser i syfte att synliggöra kvinnors verksamhet i 
gles- och landsbygd. 1992 övergick gruppens arbete i projektet 
Kvinnokraft och knöts organisatoriskt till Glesbygdsverket. Syftet 
med projektet var enligt deltagarna dels att skapa opinion för behovet 
av ett kvinnoperspektiv i regionalpolitiken, dels att bidra med kunskap 
om detta perspektiv.14 Inrättande av resurscentra för kvinnor i syfte att 
ge information, rådgivning och regionalt stöd var en strategi som 
lyftes fram. Idén om resurscentra var också något som Kvinnokraft 
och Glesbygdsverket fick gehör för (Bull, 1995). I regeringens 
regionalpolitiska proposition 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling, 
uttalades behovet av ett kvinnoperspektiv i regionalpolitiken. 
Propositionen accepterades och ett riksdagsbeslut förkunnade att ett 
Nationellt resurscentrum för kvinnor (NRC) skulle inrättas. I det 
regionala utvecklingsarbetet uppmanades länsstyrelserna att prioritera 
särskilda insatser för kvinnor och medverka till att Regionala 
resurscentra för kvinnor (RRC) bildades (för en beskrivning av 
resurscentraorganisationen, se appendix 2). 

Resurscentraorganisationen för kvinnor kan tolkas och beskrivas 
på olika sätt. Dels som ett statlig stöd till kvinnor som vill förändra 
sin och andra kvinnors situation, dels som en parallell organisation till 
länsstyrelsens verksamhet, men med betydligt mindre resurser. Den 
senare tolkningen kan tyckas överdriven, men min tanke med att göre 
en sådan tolkning är att sätta sökljuset på den etablerade politiken. 

 
14Marianne Bull och Tora Friberg beskriver detta perspektiv så här: ”En kvinno-
vänlig regionalpolitik är inte tänkt att enbart gynna kvinnor, även om den hyser 
inslag av särskilda satsningar på kvinnor för att åstadkomma det kvalitativa språnget 
framåt. Den kommer också sannolikt att bana väg för icke-traditionella synsätt och 
frågor. Dess filosofi kan sammanfattas så här: En kvinnovänlig regionalpolitik 
utformas med utgångspunkt från människors behov och genomsyras av en 
medvetenhet om att mänskligheten består av två kön som delvis har olika 
erfarenheter och preferenser.” (Bull och Friberg, 1997:97). Denna definition säger 
implicit att dagens regionalpolitik inte är utformad efter människors behov och inte 
heller tar hänsyn till att kön har betydelse.  
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Vad säger etableringen av resurscentra för kvinnor, vilkas över-
gripande syfte kan tolkas som att göra det möjligt för kvinnor att 
använda sig av sina rättigheter som medborgare, om kvinnors 
handlingsutrymme i den etablerade politiken? Att det har vidgats 
genom att kvinnors frågor har fått en egen plattform – eller att det har 
marginaliserats? Jag menar inte att det finns något svar på den frågan, 
men att frågan ändå är viktig att ställa eftersom den belyser en 
dubbeltydighet i institutionaliseringen av kvinnors organisering. 

I arbetet med regionala resurscentra var siktet inställt på kvinnor i 
glesbygd. Visserligen var ambitionen att ”alla kvinnor” skulle kunna få 
stöd genom att resurscentra etablerades i varje län, men glesbygds-
kvinnornas behov skulle särskilt prioriteras. Resonemanget kring vad 
som är problemet samt valet av beteckning – resurscentra – signalerar 
i min tolkning den bild av kvinnor i glesbygd som jag diskuterade i det 
föregående avsnittet – att de definieras som passiva, i behov av stöd. 
Att vara i behov av extra stöd innebär en dubbelhet. Å ena sidan är 
det positivt att kvinnors situation i glesbygd uppmärksammas, å den 
andra innebär detta också en förstärkning av bilden av glesbygds-
kvinnan som ”extra” underordnad.15  

Lokala kvinnogrupper spelar enligt min tolkning olika roller i 
etablerandet av resurscentra.16 I inledningsskedet var dessa grupper 
den tänkta målgruppen och i arbetet som Kvinnokraftgruppen genom-
förde poängterades ”gräsrots- eller underifrånperspektivet”. Samtidigt 
har resurscentraorganisationen byggts upp av kvinnor som måste 
betraktas som någon slags elit i den bemärkelsen att de själva har 
positioner inom organisationer, myndigheter eller den etablerade politiken. 
Resultatet av deras arbete har blivit en slags institutionalisering av 
kvinnofrågor och lokala kvinnogrupper har kunnat dra nytta av detta 

 
15Detta kan ses som ett exempel på ”feminismens paradox”, det vill säga att 
benämnandet av en maktordning också alltid innebär en reproduktion av denna 
ordning, se Scott, 1990. (Se Rönnblom, 1996 för en utförligare diskussion om 
kvinnor som resurs). 
16Av de kvinnogrupper som studeras i avhandlingen är Qulan ett lokalt 
resurscentrum och Robertsforsvinden sitter i referensgruppen för det lokala 
resurscentrat för kvinnor i Robertsfors. I Bergs kommun har nyligen ett lokalt 
resurscentrum etablerats, augusti 1999, men det drivs inte av någon av de 
kvinnogrupper som jag har studerat – även om initiativtagaren tidigare har arbetat 
med de kvinnor som nu driver Agendum (ett kooperativ som ingår i min studie av 
kvinnors organisering i Berg), och en av de anställda i projektet kommer från 
Kvinnums tidigare verksamhet. 
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eftersom det har inneburit ”självklara” pengar att söka. Samtidigt har 
dessa grupper blivit inplacerade i en slags resurscentrahierarki som 
bland annat har inneburit vissa ramar för och beteckningar på deras 
verksamhet. 

De kvinnor som drev idén om resurscentra i Kvinnokraft kan 
kallas för femokrater, med andra ord kvinnor som arbetar inom olika 
myndigheter och är vana att driva frågor som handlar om kvinnors 
(bristande) möjligheter till resurser och inflytande. I den dokumentation 
som Kvinnokraftgruppen har gjort benämner de sig själva som 
eldsjälar, och även Tora Friberg använder den termen när hon 
beskriver utvecklingen i sin skrift. Det är alltså eldsjälarna som skriver 
om glesbygds- och gräsrotskvinnor, och om vilka resurser som de 
behöver. Vad är det för bild av ”gräsrotskvinnor” eller ”glesbygds-
kvinnor” som skapas i dessa skrivningar? Skiljer sig bilden från den 
mer officiella bilden som presenteras i debatt och etablerad politik? 
Det är på ett sätt en optimistisk bild som presenteras. Kvinnor i 
glesbygd kan, de har kraft och potential, men de behöver resurser. 
Detta resonemang sätts inte in i ett könsmaktsperspektiv, måhända av 
strategiska skäl. Resultatet tenderar dock att bli en reproduktion av 
”glesbygdskvinnorna” som ett problem, som är i behov av resurser. 
Dessa kvinnor konstrueras som ”annorlunda”, inte bara gentemot 
män, utan även gentemot mer ”framgångsrika kvinnor” i staden. För 
att motivera behovet av extra resurser till kvinnor i glesbygd måste 
också dessa kvinnor definieras som ”mer” underordnade. Vad 
innebär det för deras motståndspotential? 

Jag kommer att i de följande kapitlen behandla kvinnogruppernas 
relationer till den etablerade politiken. Jag vill dock redan här 
relativisera den radikalitet som ibland sammanknippas med etablerad 
politik i Sverige i samband med att vi betraktas som ”världens mest 
jämställda land”. Amy Elman visar på en delvis annorlunda 
uppfattning om den svenska staten när hon jämför den svenska och 
den amerikanska politiken som rör våld mot kvinnor (Elman, 1996). 
Hon visar hur nära sammanbundna de svenska kvinnojourernas 
arbete mot mäns våld mot kvinnor är med staten – inte minst genom 
att staten finansierar stora delar av jourernas verksamhet och därmed 
kan ställa implicita och explicita krav på jourernas verksamhet 
(Elman, 1996). Utifrån detta drar hon slutsatsen att trots att Sverige 
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traditionellt anses som en mer ”kvinnovänlig” stat än USA, har de 
amerikanska kvinnorna större möjligheter att påverka staten i frågor 
som mäns våld mot kvinnor, det vill säga frågor som specifikt är 
knutna till kvinnors situation. Förutom kopplingen mellan staten och 
kvinnors organisering pekar hon också på statens struktur som en 
viktigt orsak till detta. I jämförelse med USA menar hon att Sverige 
fortfarande är relativt homogent styrt från den nationella nivån vilket 
gör det svårt att hitta ingångar att påverka på andra nivåer. När det 
gäller den övergripande jämställdhetspolitiken i Sverige visar dock den 
delvis parallella institutionaliseringen av regionala resurscentra och 
länsexperter i jämställdhet att det finns motsägelser och därmed 
möjliga öppningar för att påverka, i den statliga politiken. 
 
 
 
Kontextualisering av maktanalysen och definitioner av 
kvinnors organisering 
Det som fick mig att vilja problematisera definitioner av 
kvinnorörelse, vilka grupper av kvinnor som olika definitioner 
innesluter respektive utesluter, var mina första erfarenheter av att 
studera kvinnors organisering i glesbygd. Redan tidigare var min 
föreställning att kvinnors organisering präglas av mångfald, från de 
politiska kvinnoförbunden och Fredrika Bremer-förbundet med 
rötter i slutet av artonhundratalet till nittonhundrasjuttiotalets 
kvinnohus och utåtriktade manifestationer och nittiotalets Kvinnor 
Kan-mässor, kvinnovetenskapliga fora och kvinnliga nätverk i alla 
dess former (Gustafsson, 1997). Trots denna mångfald anser jag att 
kvinnors organisering i glesbygd varit relativt osynlig, både på den 
etablerade politikens agenda och i forskningssammanhang. Jag lyfte i 
kapitel ett fram, att det finns andra maktordningar som man måste ta 
hänsyn till i beskrivningen av vilka kvinnor som arbetar i olika 
kvinnogrupper (såsom ras, klass och sexualitet) och jag menade att en 
rumslig eller situerad analys är ett sätt att göra det. En annan 
maktdimension som också präglar vad som definieras som ”riktiga” 
former för kvinnors organisering  är den territoriella relationen mellan 
urbant och ruralt. Med andra ord menar jag att definitionerna av 
kvinnorörelsen i Sverige bygger på ett urbant tolkningsföreträde där 
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de grupper som jag studerar, lokala kvinnogrupper i glesbygd, till stor 
del osynliggörs (Rönnblom, 1997).  

Makt bör studeras i det lilla, menar Foucault, för att det i det 
specifika och lokala finns en större möjlighet att urskilja och fånga de 
subtila maktrelationerna (Foucault, 1980). Jag menar att detta är 
nyckeln till hur maktordningar mellan kvinnor och män kan studeras. 
Trots att dess uttryck ofta är subtila och svårfångade, blir de möjliga 
att urskilja i sitt konkreta sammanhang. Att motstånd liksom makt 
måste sökas på ett konkret, eller lokalt, plan är därför centralt i den 
här studien. Liksom bell hooks poängterar Monique Deveaux att 
kvinnors möjligheter till förändring ligger i deras vardagliga liv (hooks, 
1990, Deveaux, 1994). Talet om ”the politics of location” (”platsens 
politik”) har en lång tradition i feministiskt tänkande. I början av 
åttiotalet argumenterade Adrienne Rich (Rich, 1980) i en rad texter 
för en dekonstruktion av den hegemoniska kvinnligheten som vit, 
heterosexuell och medelklass, och hon har sedan dess haft många 
efterföljare (se exempelvis i Kaplan, 1994). Den lösning som dessa 
kritiker förespråkat har varit att just se kvinnor i sina olika kontext, att 
konkretisera kvinnors underordning i olika specifika kontexter istället 
för att söka efter en allomfattande, homogeniserande kvinnlighet eller 
kvinnlig erfarenhet som argument för att kvinnor ska sluta sig 
samman. Med Elisabeth Probyns ord: 
 

”This is to take the local not as the end point, but as the 
start. This is not to idealize the local as the real, but to 
look at the ways in which injusticies are naturalized in 
the name of the immediate.” (Probyn, 1990:187) 

 
Utan att fokusera kvinnors vardag är det svårt att både urskilja vissa 
former för kvinnors motstånd mot den rådande könsmaktordningen 
–  exempelvis den form av kvinnors organisering som jag valt att 
studera – och hur maktordningen i sig fungerar. Men vilka är 
kvinnors erfarenheter eller utgångspunkter? Vad förenar kvinnor? 
Vad är det jag talar om när jag skriver kvinnors organisering?  

Sedan åttiotalet har den vita, västerländska, heterosexuella medelklass-
feminismen varit utsatt för en nödvändig kritik från framför allt icke-
vita och/eller lesbiska feminister som ifrågasatt den homogena bilden 
av kvinnor. Denna debatt har främst förts i de anglosaxiska länderna 
och även om den svenska teoretiska debatten i stora delar tas över 
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från främst USA och Storbritannien och i någon mån från Frankrike 
kan jag känna mig tveksam till om denna kritik fått tillräckligt 
genomslag i svensk, feministisk forskning (se exempelvis Dahl, 1998) 
En anledning kan vara att en allmän uppfattning i Sverige är att vi 
fortfarande anser oss leva i ett land med en homogen befolkning ur 
ett etniskt perspektiv, men även ur ett klassperspektiv – att 
välfärdsstaten för länge sedan skulle ha utjämnat klassklyftorna samt 
att landet befolkas av människor vilkas släkter har levt här i många 
generationer. I linje med den kritik som under de senaste åren 
framförts av feminister i Sverige med en icke-svensk etnisk bagrund, 
menar jag att den svenska kvinnorörelsen ofta framställs som 
homogen.17 Denna bild kan till en del bottna i en övergripande 
föreställning om ”det homogena Sverige” men även i de dubbla krav 
som ställs på kvinnor som organiserar sig – att de helst inte ska 
särorganisera sig men om så är fallet ska alla kvinnor släppas in 
(Rönnblom, 1998). 

Genom att utgå från att samhället präglas av en könsmaktordning 
kan det kanske te sig självklart att argumentera för att det som förenar 
kvinnor är att de som grupp är underordnade män som grupp – det 
vill säga en gemensam erfarenhet av förtryck. Kan det vara så att det 
finns ett behov att skapa en gemensam identitet, att göra kategorin 
kvinna homogen, för att det ska vara möjligt att tala om kvinnorörelse 
eller kvinnors organisering? Ett av de vanligt förekommande 
argumenten mot kvinnors organisering är att kvinnor aldrig kan hålla 
ihop, vilket enligt min mening bland annat leder till att det i alla 
sammanhang ställs krav på kvinnor att vara överens för att mota 
denna kritik. Detta leder i sin tur till att kvinnor produceras, av sig 
själva och av män, som en homogen grupp (Rönnblom, 1998). En 
stor del av den kritik som har riktats mot den så kallade 
postmodernistiska feminismen är att den genom att vara inriktad på 
att upplösa kategoriseringar, och därmed också kategorin kvinna, 
underminerat de politiska möjligheterna att stärka kvinnors position i 
samhället.18 J K Gibson-Graham skriver om detta i termer av ”politisk 

 
17Se Bang, nr 2, 1999 samt Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2 2000 för exempel på 
den debatt som förs om den problematiska homogeniteten i svensk kvinnorörelse – 
och svensk kvinnoforskning.  
18Se Young, 2000, för en genomgång av denna kritik. 
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panik” och menar att det är uppdelningen mellan teori och praktik 
som är problemet (Gibson-Graham 1994). Varför skulle det vara 
mindre politiskt att fokusera skillnad istället för att fokusera likhet? 
frågar hon retoriskt. Att producera kunskap är alltid en (potentiellt) 
politisk handling. Det viktiga är att inte isolera feministisk teori och 
praktik från varandra (se även Eduards, 1997). Jag vill tillägga att detta 
också alltid ger forskaren ett ansvar att reflektera över hur den egna 
forskningen kan komma att politiseras i exempelvis offentlig politik. 
Även om vissa strukturalistiska ansatser gör politisk praktik 
problematisk vill jag hävda, i linje med att jag anslutit mig till bland 
andra Foucault och Bacchis ansatser att studera makt, att en 
strukturalistisk ansats kräver en kontextualiserad ansats där kvinnor 
som grupp aldrig kan betraktas som homogen. Detta illustrerar också 
Gibson-Graham i följande citat: 
 

”Thus the process of theoretical production is as much 
political intervention in changing power relations as 
unified identity to gain access to or to be created by 
research from which we can launch a programme of 
change” (Gibson-Graham, 1994:214) 

 
bell hooks motsätter sig en syn på det som förenar kvinnor som utgår 
från att kvinnor erfar samma förtryck utifrån att hon menar att de 
maktordningar som präglar samhället försätter kvinnor i mycket skilda 
positioner (hooks, 1990). Hon hävdar däremot att det som förenar 
kvinnor är att de befinner sig i en marginaliserad situation som har 
motståndspotential. Med andra ord är det snarare motståndet (eller 
möjligheten till motstånd) än förtrycket som förenar, både för att det 
är mer fruktbart och för att olika kvinnors erfarenheter av 
underordning är så pass olika. Det går inte att tala om gemensamma 
erfarenheter av förtryck eftersom förtrycket tar sig olika uttryck i olika 
sammanhang. Även Jody Dean menar att ett stort problem när 
kvinnor ska arbeta tillsammans är föreställningen om en ”mekanisk 
solidaritet” (Dean, 1997). Att arbeta mot samma mål övergår lätt till 
att man tror sig ha samma erfarenhet. Det finns en föreställning om 
att någon slags likhet i identitet skulle innebära likhet i politisk 
målsättning, och således att olikhet i identitet innebär att det inte är 
möjligt att arbeta mot ett gemensamt mål. Det Gibson-Graham 
understryker är vikten av att hitta lokala eller specifika gemensamheter 
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och att olika ”likheter” kan förena en grupp kvinnor beroende på att 
alla sammanhang är komplexa.19 

Utifrån ambitionen att inte essentialisera kategorin kvinnor har jag 
valt att definiera kvinnors organisering som uttryck för motstånd mot 
den rådande maktordningen mellan könen. Kvinnors organisering kan 
i sig innebära en potentiell utmaning av den rådande politiska 
ordningen, i den meningen att den bryter mot de underliggande 
normer och regler som den etablerade politiken i Sverige bygger på 
(Eduards, 1992). Kvinnors organisering kan synliggöra och därmed 
även utmana etablerade diskurser och politik och kön. På så sätt 
bestäms inte kategorin kvinnor utifrån gemensamma erfarenheter 
utan utifrån sitt engagemang – som självklart ser olika ut beroende på 
var kvinnor befinner sig och vilka de är utifrån att kön och 
maktordningen mellan könen definieras som en kontextuell process 
stadd i förändring (de Lauretis, 1989).20 Med andra ord är det 
nödvändigt att diskutera kvinnors liv lokalt och kontextuellt för att 
inte osynliggöra de skillnader som finns mellan kvinnor beroende på 
klass, ras, sexualitet, ålder och så vidare (Mohanty, 1988). 

Jag vill hävda att det tidigare främst är kvinnors explicita krav/explicita 
motstånd som legat till grund för hur kvinnorörelsen har definierats, 
exempelvis Grupp 8s utåtagerande aktioner under sjuttiotalet och 
Stödstrumpornas krav på halva makten och hela lönen under nittio-
talet. Jag har istället valt att lyfta fram kvinnors kollektiva praktiker 
som utgångspunkt för en definition av kvinnorörelse. Denna hållning 

 
19Jane Mansbridge menar att kvinnorörelsen definieras diskursivt. ”The entity – 
”women’s movement” or ”feminist movement” – to which they feel accountable is 
neither an aggregation of organizations nor an aggregation of individual members 
but a discourse. It is a set of changing, contested aspirations and understandings 
that provide conscious goals, cognitive backing, and emotional support for each 
individual’s evolving feminist identity.” Mansbridge, 1995:27. 
20Jag har inte valt att diskutera kvinnors organisering i relation till den omfattande 
litteraturen om sociala rörelser som finns. Anledningarna är flera, men framför allt 
är det mitt fokus på relationen mellan kvinnors organisering och den etablerade 
politiken som får motivera detta val. Jag är inte intresserad av att studera kvinnors 
organisering i sig, utan istället vad kvinnors organisering kan säga om dominerande 
diskurser om politik och kön. Som jag tolkar huvudfåran inom den litteratur som 
diskuterar sociala rörelser, behandlar den främst rörelsernas interna utveckling, och 
detta ofta ur ett rationalistiskt perspektiv som inte överensstämmer med den 
feministiska diskursansats som jag har anammat (se också Roseneil, 1996). Slutligen 
har jag valt att tala om kvinnors organisering och inte om kvinnorörelse just för att 
undvika den relativt omfattande diskussionen om huruvida Sverige har en 
kvinnorörelse (se Elman, 1996). 
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grundar sig främst i synen på att enbart förekomsten av enkönad 
organisering av kvinnor i sig utgör ett potentiellt hot mot den 
etablerade politiska ordningen, mot etablerade diskurser om politik, 
demokrati och kön som är centrala aspekter i avhandlingen (Eduards, 
1993).21 Detta antagande bygger i sin tur på att kön som politisk 
kategori och konfliktdimension inte finns med i konstruktionen av 
politik som denna ser ut i det svenska politiska systemet. Kvinnors 
organisering kan därför skapa ett synliggörande av den brist på 
demokrati som bland andra Carole Pateman kritiserar när hon hävdar 
att den liberala demokratitraditionen grundar sig på en systematisk 
uteslutning av kvinnor (Pateman, 1988). 
 

"Kvinnor träder fram som kvinnor och kräver ett samtal 
med motparten, männen. Att anta denna utmaning vore 
för män att erkänna att deras könstillhörighet har 
politisk betydelse." (Eduards, 1993:106-107) 

 
Att kvinnor organiserar sig som grupp innebär, enligt Eduards, att 
män tvingas att betrakta sig själva som en grupp istället för som 
tidigare fria individer (Eduards, 1997). Kvinnors egen organisering i 
kvinnogrupper kan alltså vara det som tvingar fram en annan syn på 
politik. När kvinnor framträder som kollektiv –  utan att bry sig om 
kravet på att vara könsneutrala individer – blir det tydligt att ”den 
normala” politiken bygger på en uteslutning av den könade, ”onormala” 
politiken. Viktigt att komma ihåg är att detta egentligen innebär att 
den etablerade politiken bygger på intressekonflikter mellan män, att 
män ges privilegiet att vara en heterogen grupp (van der Ros, 1995). 

 
21Att definiera kvinnorörelse utifrån kvinnors kollektiva praktiker, eller med andra 
ord utifrån kvinnors organisering, innebär att kvinnogrupper som organiserar sig i 
syfte att förbättra kvinnors villkor i samhället utifrån att kvinnor som grupp 
diskrimineras i dagens samhälle räcker för att de ska vara en del av kvinnorörelsen. 
Anledningen till att jag valt att utgå från en så pass bred definition är att jag menar 
att det är svårt att på förhand bedöma vilka målsättningar och praktiker som kan 
utmana rådande könsmaktordningar. Eller som Jane Mansbridge uttrycker det i sin 
distinktion mellan kvinnorörelse och feministisk rörelse: ”What distinguishes feminist 
movements from movements by and for women is that feminist movements are to 
ending male domination. This line between feminist and women’s movements is 
not completely clear. Movements by and for women, including antifeminst 
movements, may in the long run help end male domination by, among other things, 
promoting women’s political conciousness.” (Mansbridge, 1995:33)  
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För att en grupp ska inräknas i kvinnorörelsen måste enligt min 
uppfattning två grundläggande kriterier vara uppfyllda. För det första 
ska organiseringen vara enkönad, det vill säga endast bestå av kvinnor, 
och för det andra ska det finnas en ambition att förändra samhället i 
kvinnovänlig riktning. Det första kriteriet ser jag som relativt entydigt 
medan det senare i större utsträckning är öppet för tolkningar. För att 
det andra kriteriet enligt min mening ska vara uppfyllt måste en grupp 
själva anse att de arbetar för att göra samhället mer kvinnovänligt; vad 
det konkret innebär är upp till dem. Med denna vida definition av 
kvinnors organisering hoppas jag kunna vara mer öppen för kvinnors 
olika former för förändringsarbete i glesbygd, och på så sätt komma 
bortom den snävare, stadsfixerade definitionen. Denna riskerar ofta 
att osynliggöra kvinnogrupper som inte uttryckligen ser på samhället 
som patriarkalt eller menar att deras mål är att upphäva en rådande 
könsmaktordning. Jag anser att det dessa kvinnor gör kan vara nog så 
utmanande som vad andra grupper säger sig vilja göra.  

Ytterligare ett kriterium har funnits med när jag valt ut kvinno-
grupper för den här undersökningen: endast kvinnogrupper som 
existerar utanför den etablerade politiken har studerats. Därför faller 
exempelvis de partipolitiska kvinnoförbunden bort – trots att de, 
enligt min breda definition, är en del av kvinnorörelsen. Anledningen 
är att jag har velat fånga de grupper som valt en väg för sitt politiska 
engagemang som går utanför det som traditionellt anses vara politik.  

En typisk bild av sjuttiotalets kvinnorörelse är just att den ställde 
sig utanför det etablerade politiska systemet och att den också hade 
sin styrka i sitt utanförskap (Dahlerup, 1986). På ett sätt står alla 
sociala rörelser per definition utanför systemet samtidigt som vissa är 
närmare kopplade till den etablerade ordningen än andra. Man kan 
därför säga att skillnader mellan olika delar av kvinnorörelsen på ett 
sätt beror på de strategier som kvinnor väljer och den politiska 
struktur som de har att relatera till. Dahlerup karakteriserar sjuttio-
talets nya kvinnorörelse som gräsrotsbaserade lokala grupper, som 
både var löst strukturerade och flyktiga i sin existens. Jag har tidigare 
pekat på vikten av att inte låta dessa former för organisering definiera 
vad som ska anses vara kvinnorörelse. Med detta i minnet är det trots 
allt intressant att notera att det går att dra vissa paralleller från 
sjuttiotalets kvinnorörelse till dagens kvinnogrupper och kvinnliga 
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nätverk i glesbygd. Samtidigt finns som sagt flera olikheter, varav den 
kanske mest markanta gäller sättet att se på och uttrycka krav på 
förändring. Sjuttiotalets kvinnogrupper karakteriserades av att 
männens överordning utsattes för explicit kritik, medan nittiotalets 
kvinnogrupper i glesbygd främst låter denna kritik komma till uttryck 
i sina praktiker – det vill säga i det de gör tillsammans. Detta kan tolkas 
som ett exempel på att könsmaktordningen har förändras under 20 år 
– precis som kvinnors medvetenhet om problemet och deras 
strategier för att försöka få en ändring av denna maktordning till 
stånd. Det som förenar i mina ögon är just utanförskapet och vad det 
i sig kan innebära som utmaning av den etablerade politiken. 

Det sjuttiotalets kvinnorörelse framför allt lyckades med, enligt 
Dahlerup, var att ändra kvinnors (och mäns) sätt att tänka om kvinnor 
(Dahlerup, 1986). Detta är ett annorlunda sätt att karakterisera 
förändring jämfört med gängse utvärderingar, som ofta koncentreras 
på mätbara resultat som exempelvis antalet kvinnor i olika positioner. 
En annan konsekvens av sjuttiotalets kvinnorörelse var att kvinnor 
uppmuntrades att använda sig av varandra, att arbeta kollektivt. Den 
nya kvinnorörelsen utmanade också definitionen av politik genom att 
hävda att det personliga var politiskt och reste därmed nya frågor som 
successivt tog plats på den politiska dagordningen – från rätten till 
barnomsorg till rätten till fri abort. Det är i linje med detta sätt att 
resonera som jag vill analysera de former för kvinnors organisering 
som behandlas i denna avhandling. Även kvinnogrupperna i 
nittiotalets svenska glesbygd bedriver politiskt arbete i ”fel sfär” 
genom att arbeta utifrån sina egna villkor och ta det politiska arbetet i 
egna händer. Utifrån Dahlerups resonemang kan man säga att de har 
ett eget tänkande om politik och om förändring – ett tänkande som 
inte kommer till uttryck i den vanliga politiken.  
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4 

 
Kvinnogrupper i tre kommuner i norra Sverige 
 
 
Syftet med det här kapitlet är beskriva de tre kvinnogruppernas 
framväxt samt att analysera dessa exempel på kvinnors organisering 
utifrån tre teman – organiseringens form, dess innehåll (eller aktiviteter) 
samt gruppernas förhållningssättet till det omgivande lokalsamhället, 
då främst den etablerade politiken.1 Med andra ord, att diskutera 
betydelsen av hur kvinnogrupperna arbetar och vad de väljer att arbeta 
med. Dessa teman är valda utifrån den distinktion mellan politikens 
form och innehåll som jag presenterade i slutet av kapitel ett. En 
analys av dessa teman är även tänkt som en del av analysen om hur 
föreställningar om politikens form och innehåll konstrueras i relationen 
mellan kvinnogrupperna och den etablerade politiken – även om detta 
tema främst behandlas i kapitel sex. Att ta upp temat om kvinno-
gruppernas förhållningssätt till den etablerade politiken betraktar jag som 
ett sätt att analysera hur aktivisterna uppfattar sitt eget handlingsutrymme. 

Beskrivningarna av kvinnogrupperna är relativt omfattande och 
detaljerade –  och detta är ett medvetet val. Den främsta anledningen 
är att ge läsaren möjlighet att ta del av den bild av dessa grupper som 
jag utgår från i min analys av aktivisternas och politikernas 
uppfattningar om kön och politik. Jag är medveten om att det finns 
problem med att jag här delvis intar en annan position genom att ta 
på mig det tolkningsföreträde som det innebär att ge en beskrivning 
av dessa grupper istället för att problematisera de sätt på vilka 
exempelvis glesbygd, stöd och kvinnor konstrueras, när framväxten 
av grupperna diskuteras i intervjuerna. Anledningen till att jag ändå 
har valt att göra på det här sättet, att ge läsaren möjlighet att ta del av 
en bild av hur dessa grupper har vuxit fram, är att jag velat ge läsaren 
tillgång till de bilder av kvinnogrupperna som har fungerat som min 

 
1Grupperna är beskrivna från starten fram till 1999. 
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förförståelse när jag analyserat aktivisternas och politikernas upp-
fattningar och värderingar om politik och jämställdhet.2 Genom dessa 
beskrivningar blir det möjligt att placera de följande analyserna i en 
tydligare, mer konkret kontext.3 Jag menar dessutom att beskrivningar av 
kvinnogrupperna fyller ett värde i sig, av ett mer empancipatoriskt slag, 
eftersom deras verksamhet hittills inte beforskats i någon större utsträckning. 

De tre grupperna får var och en stå som utgångspunkt för tre 
principiella diskussionerna, även om jag tar upp alla grupper under 
varje tema: 
– Robertsforsvinden problematiserar organisering 
– Q i Berg problematiserar aktiviteter  
– Qulan problematiserar förhållningssätt i relation till den etablerade 

politiken 
 
 
 

Robertsforsvinden – från företagande till samhällsengagemang 
När jag i intervjuerna med medlemmarna i Robertsforsvinden frågade 
om kvinnorörelser i kommunen, grupper, organisationer och så 
vidare, har svaret varit att det inte funnits någon. Vid en närmare 
granskning fann jag att Husmodersförbundet Hem och Samhälle, samt 
Centerkvinnorna och den socialdemokratiska kvinnoklubben existerade 
men inte var så aktiva. Det fanns även en grupp LRF kvinnor som 
träffas med jämna mellanrum. Den bild jag har fått är dock att en ny 
våg av kvinnors organisering i Robertsfors startade genom ett så kallat 
kvinnoprojekt. I slutet på åttiotalet redovisade två forskare en studie 
för kommunpolitikerna i Robertsfors (Hjern & Lindmark, 1988). 
Studien visade att kommunen hade ”brist på kvinnor”, unga kvinnor 
lämnade kommunen i högre utsträckning än unga män, och återvände 
också mer sällan. 

 
2Denna problematik diskuteras även i kapitel två i avsnittet om intervjuanalys. 
3I appendix 3 finns de geografiska kontexter som dessa grupper verkar i – Kiruna, 
Robertsfors och Bergs kommuner – beskrivna. Dessa beskrivningar kan självklart 
göras på olika sätt, men jag har valt att koncentrera mig på att kort beskriva 
huvudsakliga näringsinriktningar samt att ge en bild av den etablerade politiken när 
det gäller mandatfördelning mellan politiska partier och kvinnorepresentation på 
olika poster. Avgränsningen är gjord utifrån att jag framför allt är intresserad av 
kvinnogruppernas relation till den etablerade politiken.  
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Rapporten resulterade bland annat i att en grupp kvinnliga politiker 
arrangerade ett möte för alla kvinnor i kommunen. Syftet var att få 
information om hur kvinnorna ville att Robertsfors skulle se ut i 
framtiden, hur skulle kommunen kunna bli mer attraktiv för kvinnor 
att stanna kvar och leva i? Detta möte var det första och hittills enda 
som kvinnliga politiker tagit initiativ till, men mötet gav upphov till att 
en mindre grupp kvinnor började träffas och diskutera möjligheterna 
till att få ekonomiskt stöd för ett projekt. De ville göra något 
tillsammans, för sig själva, men även för andra kvinnor i kommunen, 
och hade hört talas om att andra kommuner i Norrlands inland hade 
fått pengar för särskilda satsningar på kvinnor. De bestämde sig för 
att ansöka om pengar från både kommunen och länsstyrelsen för ett 
projekt med målet att förbättra kvinnors levnadsvillkor i kommunen 
ur alla perspektiv; från möjligheter till arbete och utbildning till fritid, 
kultur och politiskt inflytande. Med andra ord tog man ett övergripande 
grepp på kvinnors livssituation, vilket bland annat socialdemokraterna 
i kommunen vände sig emot. De tyckte att projektet borde prioritera 
kvinnors arbetsmarknad. Den breda ansatsen var dock central för de 
kvinnor som stod bakom ansökan. De menade att bristen på arbete 
inte var en tillräcklig förklaring till att kvinnor inte ville stanna kvar i 
kommunen, utan att även kvinnors möjligheter att utvecklas genom 
att kunna påverka sin livssituation måste betraktas som viktig.. 
 

”Att göra saker tillsammans, att stärka vår självkänsla 
och att växa som människor är aspekter av kvinnors liv 
som är minst lika värdefulla som ett jobb.” (ur intervju 
med projektledaren för Robertfors kvinnor mot år 2000) 

 
Med pengar från länsstyrelsen, länsarbetsnämnden och kommunen 
startades 1990 projektet Robertsfors kvinnor mot år 2000, med en projekt-
ledare anställd på halvtid samt 50 000 kronor för olika aktiviteter. 
Projekttiden var ett och ett halvt år och projektledare blev en av de 
kvinnor som stod bakom ansökan. Utgångspunkten för projektarbetet 
var, som initiativtagarna hade formulerat det, kvinnors egna önskemål 
och projektledarens uppgift var att hjälpa till med att förverkliga 
dessa. Således handlade projektets aktiviteter om allt från att bygga en 
lekplats i byn, till att starta ett ridhus eller ett eget företag. I projektets 
regi anordnades också föreläsningar på olika teman; kvinnors hälsa, 
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kvinnors politiska inflytande och kvinnors arbetsmarknad. Ett kafé 
öppnades i anslutning till projektet och fungerade som samlingspunkt 
för kvinnorna i kommunen. Där kunde man få information om 
projektet (information gick också ut via projektets nyhetsblad) träffas, 
lära känna varandra och titta på verk av lokala hantverkare och 
konstnärer. 

Robertsfors kvinnor mot år 2000 arrangerade också olika utbildningar, 
och det som efterfrågades var framför allt utbildningar som rörde 
kvinnors egna företagande. Datautbildningar, utbildning i att starta 
eget samt i marknadsföring kom till stånd genom att projektledaren 
sökte och fick extra finansiering – och alla utbildningar vände sig 
enbart till kvinnor. Merparten av projektledarens arbete bestod av att 
hjälpa enskilda kvinnor eller kvinnogrupper med olika ansökningar 
om ekonomiskt stöd. 

När projektets arton månader hade gått valde finansiärerna att inte 
förlänga projekttiden, trots att detta var ett önskemål från en stor 
majoritet av de två hundra kvinnor som kommit i kontakt med 
projektet (Rönnblom, 1992). Kommunen beslutade istället att avsätta 
100 000 kronor till särskilt stöd för kvinnliga företagare. Det gavs 
dock inga riktlinjer om hur dessa pengar skulle administreras och 
fördelas. Det finns delade meningar om varför kommunens politiker 
sa nej till en förlängning av projektet. Flera av de kvinnor som sedan 
blev aktiva i den kvinnogrupp som startade efter ungefär ett år 
menade att det framför allt var projektledarens partipolitiska 
kopplingar som var orsaken. Det var också framför allt de social-
demokratiska politikerna som inte ville förlänga projekttiden, och 
projektledaren tillhörde det andra stora partiet i kommunen, centern. 
Andra förklaringar, som bland annat framkom i intervjuer med 
kommunpolitiker några år senare, är att inriktningen på projektet var 
för lös och att det ansågs viktigare att satsa mer konkret på kvinnors 
företagande. Var det så att politikerna i ett första skede ”tvingades” 
att acceptera ett projekt som inte stämde med deras föreställningar, 
eller åstadkom Robertsfors kvinnor mot år 2000 för lite eller för 
mycket på för kort tid och med för små resurser?  

Genom de utbildningar som arrangerades av Robertsfors kvinnor 
mot år 2000 lärde en grupp kvinnliga företagare känna varandra och 
när projektet avslutades hade de startat en grupp för kvinnor med 
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egna företag – Robertsforsvinden. Under projektets gång tog projekt-
ledaren initiativ till en träff med två kvinnor som var medlemmar i 
Orkan, en förening som organiserade kvinnliga företagare i den större 
grannkommunen Umeå. Frågan som ställdes där var om det fanns 
något intresse för en liknande förening i Robertsfors, och svaret var 
ja. Inledningsvis var Robertsforsvinden en del av Orkan och via 
Orkan fick Robertsforsvinden ta del av arrangemang för kvinnliga 
företagare och man anordnade också gemensamma träffar både i 
Robertsfors och i Umeå.  

När Robertsfors kvinnor mot år 2000 avslutades försökte 
Robertsforsvinden få till stånd en förlängning av projektet. När detta 
inte lyckades ansökte Robertsforsvinden istället om att få administrera 
de 100 000 kronor som kommunpolitikerna hade avsatt för kvinnors 
företagande. Detta förslag accepterades med villkoret att Robertsfors-
vinden formellt registrerades som förening, med styrelse och stadgar, 
något som gruppen accepterade. 

Från början träffades gruppen ungefär en gång i månaden, ofta 
genom att besöka varandras företag. Robertsforsvinden arrangerade 
också ett par kortare veckoslutskurser, bland annat på temat att våga 
tala inför grupp. Successivt upplevde medlemmarna ett behov av att 
driva frågor om kvinnors rättigheter och villkor mer generellt. Det 
fanns också kvinnor som arbetade inom offentlig sektor som visade 
ett intresse för att delta i Robertsforsvindens arbete – med andra ord 
var det både interna överväganden och ett externt tryck som ledde till 
förändringen av medlemskriterierna. 

1993 beslutade Robertsforsvinden att lämna Orkan och samtidigt 
utöka medlemskriterierna till att omfatta alla kvinnor i Robertsfors, 
inte som tidigare enbart kvinnor som var företagare. Bakom denna 
förändring låg ett intresse av att arbeta övergripande med kvinnors 
villkor i kommunen. Efter det att Robertsfors kvinnor mot år 2000 
hade avslutats, fanns det ingen gruppering som mer generellt drev 
kvinnors frågor, och de kvinnor som var engagerade i Robertsfors-
vinden menade att det behövdes. På ett sätt var nu cirkeln sluten. 
Robertsforsvindens målsättning var nu att arbeta på ett liknande sätt 
som det som målades upp i projektplanen för Robertsfors kvinnor 
mot år 2000.  
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I Robertsforsvinden, liksom i Qulan, föddes tidigt idén att starta 
ett kvinnouniversitet. Syftet var att stödja och stärka kvinnor genom 
att skapa en utbildning av och för kvinnor. Robertsforsvinden 
arbetade med kvinnouniversitetsprojektet i omgångar från 1993 fram 
till 1997 då kommunen beslutade att starta ett studiecentrum. 
Medlemmarna var inspirerade av den norska professorn Berit Ås 
arbete med att bygga upp kvinnouniversitet i Norge och som en del 
av arbetet inbjöds Berit Ås till kommunen. Mellan 1995 och 1996 
arbetade gruppen också för att det regionala resurscentrat för kvinnor 
i Västerbotten skulle placeras i Robertsfors. Tanken var att många av 
idéerna från arbetet med kvinnouniversitetet skulle kunna förverkligas 
i resurscentrats regi. Länsstyrelsen beslutade dock att det regionala 
resurscentrat skulle ligga i Umeå, på länsstyrelsen. 

Arbetet med kvinnouniversitetet och de efterföljande ansträngningarna 
att få till stånd ett liknande projekt där ett eget hus ingick som en 
förutsättning har tagit mycket tid och engagemang av Robertsfors-
vindens medlemmar. Gruppen har också under åren arrangerat 
föreläsningar och årligt återkommande arrangemang – på den 
internationella kvinnodagen och på Brukets dag, ett kommunalt 
arrangemang som går av stapeln varje sommar. Kvinnogruppen har 
träffats kontinuerligt för att planera sin verksamhet men också för att 
ha ”trivselkvällar”. Robertsforsvinden har dessutom arbetat med ett 
internationellt utbyte med företagande kvinnor från kommunens 
vänorter i Finland och Ryssland. Flera av styrelsemedlemmarna har 
suttit som representanter i olika referensgrupper och kommittéer 
tillsatta av kommunledningen, vilket är ett exempel på gruppens 
arbete att påverka kommunledningen i olika politiska frågor.  
 
 
 
Qvinnors Utveckling, Liv och Arbete  
på Nordkalotten (QULAN) 
En genomgång av kvinnorörelsen i Kiruna under nittiotalet avslöjar 
en på ytan ganska livaktig organisering. Kirunas kvinnoorganisationers 
samarbetsråd organiserar ett tiotal antal organisationer, från Kvinnor för 
fred till kommunens kvinnojour. Vid en närmare granskning fram-
träder dock Qulan som den mest aktiva föreningen när det gäller att 
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driva ”kvinnors krav” mer övergripande. Kvinnor för fred, kvinno-
jouren och Föreningen Eva är exempel på grupper som koncentrerar sig 
på en särskild sakfråga, i dessa fall fredsfrågan och frågan om mäns 
våld mot kvinnor. De samiska kvinnorna har ingen egen organisation 
på lokal nivå, men flera är anslutna till den nordiska kvinno-
organisationen Sarakkha. Kirunas kvinnoorganisationers samarbetsråd 
bedriver inte heller någon större aktivitet, annat än om det dyker upp 
någon fråga där alla medlemsorganisationer kan enas, exempelvis när 
de kommunala anslagen till kvinnojouren hotades. I princip träffas 
medlemmarna en gång om året, till årsmötet.  

1989 träffades fem kvinnor för att diskutera kvinnornas situation i 
sin egen kommun, Kiruna.4 Dessa kvinnor kände till varandra sedan 
tidigare eftersom de alla hade höga positioner inom den kommunala 
förvaltningen eller landstinget. De samlades för att de kände en oro 
över kvinnornas bristande möjligheter till inflytande i kommunen och 
beslutade sig för att göra något, i syfte att förbättra kvinnornas 
situation. Idén om en konferens för kvinnor på liknande positioner 
tog form, inte bara för kvinnor från Kiruna utan även från Narvik 
(Norge), Rovaniemi (Finland) och Murmansk (Ryssland) – städer i 
Barentsregionen som är Kirunas vänorter. Genom att samla kvinnor i 
ledande positioner i hela området såg arrangörerna en möjlighet att 
skapa ett transnationellt nätverk där kvinnor kunde utbyta erfaren-
heter och finna strategier för att förbättra kvinnors situation. Att 
inbjuda kvinnor från hela Barentsregionen grundades på tanken, att 
de specifika villkor som kvinnor lever under i regionen, med långa 
avstånd, kargt klimat och ett mansdominerat fritids- och kulturliv. 
Dessa förhållanden innebär att det behövs särskilda strategier för att 
förbättra kvinnors ställning, menade initiativtagarna.  

Konferensen genomfördes, trots en del problem med finansieringen. 
Bland annat ställde sig kommunens politiker skeptiska till att satsa 
pengar på något man ansåg vara ett elitprojekt, en satsning på kvinnor 
som redan ”hade det väl förspänt”. Arrangemanget blev startskottet 
för kvinnogruppen Qulan – ett nätverk för alla kvinnor i Kiruna. 
Inledningsvis fanns fortfarande idén om en transnationell organisering 
kvar, men nu riktat till ”alla” kvinnor i de olika städerna. Initiativ-

 
4Framställningen om Qulans framväxt bygger främst på intervjuer med fyra av dessa 
kvinnor, samt vissa delar av de politikerintervjuer som  jag gjort i Kiruna.  
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tagarna arbetade dock främst med att få igång ett nätverk för kvinnor 
i Kiruna, och successivt avtog intresset för ett transnationellt nätverk, 
främst på grund av att det inte fanns samma engagemang i de övriga 
städerna. 

Det övergripande syftet med Qulan var att förbättra kvinnors liv i 
Kiruna – en omfattande målsättning. Gruppen var öppen för alla 
kvinnor i Kiruna och definierade sig som religiöst och partipolitiskt 
obunden. Ett av målen var just att etablera en mötesplats för kvinnor. 
Bakom den målsättningen låg en föreställning om att kvinnor måste 
sluta sig samman och stödja varandra för att möta mansdominansen i 
samhället. I intervjuerna med de aktiva kvinnorna i Qulan finns det en 
oenighet om huruvida kvinnors position är sämre i ett samhälle som 
Kiruna, jämfört med en större stad vid kusten eller i södra Sverige. 
Vissa menar att kvinnors handlingsutrymme är mindre i Kiruna 
eftersom de traditionella ”könsrollerna” lever kvar i större 
utsträckning än i städer vid kusten. Andra menar att ”det hårda livet” i 
Kiruna, där både arbetsmarknad och fritidsutbud är manligt präglade, 
har gjort kvinnorna starka och handlingskraftiga. Att Kiruna av 
tradition är ett ”manligt” samhälle där mycket utgår från mäns 
intressen och behov är en samstämmig bild utifrån intervjuerna med 
Qulans medlemmar. Staden har växt upp runt gruvan som är en 
mycket manligt dominerad arbetsplats, och de fritidsintressen som 
dominerar och prioriteras är de som traditionellt definieras som mäns 
fritidsintressen. Huruvida mäns traditionella intressen nu även delas 
och drivs av kvinnor, eller om exempelvis kvinnornas skoterintresse 
innebär att de alltid sitter i pulkan råder det oenighet om i intervjuerna. 

Det första steget i Qulans arbete var att göra upp en handlingsplan 
– vilka frågor skulle nätverket prioritera? Hur skulle man arbeta? Vilka 
kvinnor skulle man inrikta sig på att nå? Handlingsplanen hade 
formen av en projektplan och syftet var inte bara att få en struktur på 
arbetet utan även att söka pengar. Eftersom Qulans initiativtagare 
hade stor erfarenhet av att arbeta inom offentlig förvaltning och 
dessutom hade ett väl etablerat kontaktnät, fanns kunskaper om hur 
en projektansökan skulle formuleras och till vilka instanser och 
personer den skulle ställas. I intervjuerna framgår tydligt att de aktiva 
kvinnorna tillmätte denna kompetens stor vikt. En allmän åsikt var att 
kunskap om det politiska systemet är nödvändig för att få ekonomiskt 
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stöd. Qulan lyckades också få finansiering för sitt första handlings-
program. Under tre år kunde de anställa två kvinnor som arbetade på 
heltid med Qulan, varav en var projektets initiativtagare. Pengarna kom 
främst från Länsstyrelsen och Qulan blev ett så kallat kvinnoprojekt – 
eller rättare sagt var det föreningen Qulan som drev ett projekt, brett 
inriktat på att stödja kvinnors behov och intressen i kommunen.  

I början arrangerade Qulan öppna möten var femtonde dag för alla 
intresserade kvinnor. Det fanns inget krav på att kvinnorna skulle vara 
medlemmar för att få komma på dessa möten, och fortfarande krävs 
inte medlemskap för varken deltagande i möten eller i andra 
aktiviteter. Däremot var det endast medlemmar som kunde gå på 
styrelsemöten. Medlemsskapet är öppet för både kvinnor och män 
som delar Qulans övergripande målsättning – att göra Kiruna till en 
bättre plats för kvinnor att leva på. Tanken med att ha möte var 
femtonde dag, och alltså inte låsa träffarna till en särskild veckodag, 
var att göra det möjligt för så många som möjligt att delta. I och med 
att veckodagen skiftade gavs kvinnor som var upptagna en särskild 
kväll i veckan möjlighet att delta på andra veckodagar. Stor tonvikt 
lades vid att så många kvinnor som möjligt skulle kunna delta vilket 
byggde på en övertygelse om att det fanns ett stort behov för kvinnor 
i bygden att träffas. I intervjuerna knyts detta också till organiserings-
formen – aktivisterna menar att ett nätverk, utan formella bindningar, 
gör det lättare för kvinnor att aktivera sig.  

På Qulanträffarna var ofta någon kvinna inbjuden för att prata om 
sig själv och sina erfarenheter. Det kunde vara en företagare, en 
politiker eller en ”helt vanligt kvinna”. Qulans ambition var att 
presentera olika typer av kvinnliga förebilder och på så sätt visa på 
kvinnors varierande möjligheter i samhället. Under de första åren var 
dessa träffar basen i gruppens verksamhet och där spreds information 
och planerades projekt. Träffarna fungerade som en plats för 
deltagarna att diskutera olika typer av problem som man uppfattade 
fanns i det egna lokalsamhället. Deltagarantalet varierade men låg i 
genomsnitt på tjugo till tjugofem kvinnor. 

Andra aktiviteter i inledningsskedet, och som sedan har följt med i 
Qulans verksamhet, är föreläsningar av olika slag. En mångfald av 
olika ämnen har behandlas under åren, allt från frågor om kvinnors 
hälsa, till arbetslöshet och våld mot kvinnor. Qulan har också från 
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starten prioriterat frågor som rör unga kvinnors situation i Kiruna. 
Hösten 1993 arrangerades en stor konferens för kvinnor mellan 13 
och 18 år där Qulan drev igenom att flickorna skulle få ledigt från 
skolan en halvdag för att kunna delta. Merparten av planeringen 
gjordes av de unga kvinnorna själva, och en av dem var också 
projektanställd under några månader för att arbeta med konferensen. 
En annan satsning på unga kvinnor och flickor var Qultek-projektet 
som syftar till att ge flickor i skolan en chans att intressera sig för och 
lära sig teknik på egna villkor. Projektet är mycket konkret och vänder 
sig till lärare, från förskolan till högstadiet. Idén går ut på att lärarna 
ska få tillgång till metoder och material för att introducera teknik för 
flickor. 

En annan viktig fråga för Qulan har varit att stödja arbetslösa 
kvinnor. Under hösten 1994 inbjöd nätverket kvinnor från vården 
som riskerade att bli eller redan var arbetslösa. Syftet var att få dessa 
kvinnor att sluta sig samman i ett nätverk som kunde fungera som 
hjälp och stöd att gå vidare till nya arbeten. Qulan bidrog med 
information om bland annat olika utbildningar samt med en del 
ekonomiskt stöd för diverse aktiviteter som gruppen ville genomföra. 
Efter ett tag tog sig detta nätverk namnet Sprängkraft och det fungerar 
än idag som ett stöd och en träffpunkt för de kvinnor som varit med 
från början. 

Nästan ända från starten, eller åtminstone sedan 1992, har 
utbildning för kvinnor var ett prioriterat område i Qulans verksamhet. 
I slutet av 1991 besökte den norska professorn Berit Ås Qulan och 
det blev startpunkten för det egna arbetet med att starta ett 
kvinnouniversitet i Kiruna. Berit Ås hade under åttiotalet byggt upp 
två kvinnouniversitet i Norge och kom till Qulan för att dela med sig 
av sina erfarenheter. 1993 fick Qulan pengar från länsstyrelsen för ett 
treårigt pilotprojekt som syftade till att undersöka möjligheterna att 
starta ett eget kvinnouniversitet. Kvinnouniversitetstanken lades ner 
efter pilotprojektet – mycket beroende på den kritik som idén hade 
fått av olika etablerade institutioner, bland annat länsstyrelsen och 
kommunen, i kombination med att regeringens beslut om att starta 
regionala resurscentra för kvinnor presenterades. Qulan gavs då en 
chans att delvis genomföra sina idéer om kvinnouniversitetet 
eftersom de tillsammans med Övertorneå och Arjeplog fick ansvaret 
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för att driva det regionala resurscentrat för kvinnor i Norrbotten, 
Liera. Under 1998 blev Qulan också ett lokalt resurscentrum, knutet 
till den regionala och nationella resurscentraorganisationen för 
kvinnor, och finansierat som ett EU projekt.  

Under de senaste åren har Qulans verksamhet främst inriktats på 
tre områden, att stödja kvinnliga politiker, att arbeta med miljöfrågor 
och att stödja kvinnliga företagare. Föreningen har också haft 
problem med ekonomin efter det att pilotprojektet med kvinno-
universitetet avslutades och mycket av energin har lagts ner på att 
söka olika former av bidrag. Under de ”svåra åren” mellan 1996 och 
1998 då föreningen endast periodvis kunde ha någon anställd 
genomfördes dock en satsning på kvinnliga företagare i syfte att få 
dem att starta ett eget nätverk. Under det första halvåret var en kvinna 
från Qulan med som samordnare av nätverket, men sedan tog de 
kvinnliga företagarna själva över. Verksamheten består främst av 
kontinuerliga träffar där de olika medlemmarna får möjlighet att 
presentera sin verksamhet samt att utbyta erfarenheter med varandra. 
Planeringen och samordningen sköts av en arbetsgrupp bestående av 
tre personer som byts varje år.  

Benämningen ”de svåra åren” är hämtad från flera intervjuer. Det 
är tydligt att Qulans ekonomi uppfattas som central av medlemmarna, 
finansieringen kan beskrivas som en inbyggd självklarhet där en egen 
lokal och en anställd person är inkluderade. 1998 blev en slags nystart 
för Qulan. Flera nya medlemmar valdes in i styrelsen, en ny projekt-
ledare anställdes efter det att kommunen hade beviljat pengar till 
föreningen. Nya frågor kom också upp på dagordningen, bland annat att 
satsa på miljöfrågor och ett samarbete med kvinnor från Naturskydds-
föreningen inleddes. Detta resulterade i ett miljöprojekt finansierat av 
NUTEK och EUs strukturfondsmedel inriktat på kvinnor, i samarbete 
med det lokala resurscentrat för kvinnor i Övertorneå. 
 
 
Kvinnors organisering i Berg 
På ytan är det inte så lätt att urskilja kvinnorörelsen i Bergs kommun. 
De etablerade kvinnoorganisationerna, som Fredrika Bremer förbundet 
och de partipolitiska kvinnoförbunden, syns inte till, och det verkar 
inte heller ha funnits någon tradition i kommunen av dessa former för 
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kvinnors organisering. Däremot talas det i intervjuerna mycket om en 
tradition av starka kvinnor som skött jordbruket när männen varit på 
resa till Norge. Kvinnorna skapade då självklara mötesplatser i 
bagarstugorna och i syjuntan, och som jag snart ska visa lever denna 
tradition kvar. 

Valet att studera kvinnors organisering i Bergs kommun grundade 
sig, liksom när det gäller Kiruna och Robertsfors, på att det fanns en 
kvinnogrupp med ambitionen att förbättra kvinnors situation och 
positioner i kommunen –  Q i Berg. När jag inledde mitt fältarbete 
1996 insåg jag snabbt att det som fanns kvar av Q i Berg till största 
delen var namnet. I motsats till utvecklingen i Kiruna och Robertsfors 
där kvinnogrupperna successivt tog allt fastare former, utmynnade Q i 
Berg i en mängd separata grupper – mer kopplade till Kvinnum (det 
regionala resurscentrat för kvinnor i Jämtland) än till varandra – vilket 
ledde till att jag genomförde en studie av dessa grupper istället. 

Det här avsnittet ger alltså en beskrivning av de kvinnogrupper jag 
har lyckats lokalisera. Sammanlagt handlar det om sju grupper från 
vilka jag har intervjuat medlemmar. När det gäller Q i Berg, vars 
drivande medlemmar sedan bildade Agendum, har flera kvinnor 
intervjuats eftersom den gruppen har spelat en central roll för 
framväxten av andra kvinnogrupper i kommunen. Som jag nämnt 
tidigare kan jag inte heller hävda att dessa sju grupper utgör alla 
kvinnliga nätverk i kommunen. Det finns säkert fler. Jag anser dock 
att det är tillräckligt många för att kunna ge en bild av hur kvinnors 
organisering i Berg såg ut våren 1997. Först ut är Q i Berg, eftersom 
denna grupp på många sätt visar på hur kvinnors organisering har 
växt fram i kommunen under nittiotalet. Bland annat har flera andra 
kvinnogrupper fått inspiration och stöd från dem som varit drivande i 
Q i Berg – en av dem, Ella, presenteras i anslutning till Q i Berg. 
Därefter följer de övriga nätverken under två teman – organisering 
som målsättning och organisering för att driva sakfrågor.5 
 
 

 
5De övriga nätverken är Kalaspinglorna, Kockelkärringarna, Kvinnor i Hackås, 
Kvinnor i Klövsjö, och Kvinnor i Storsjö. 
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Q(vinnor) i Berg/Agendum och Ella  
– paraplynätverk, nya organisationsformer och förebilder 

1990 ordnade lantbruksnämnden i Jämtlands län några seminarier i 
åtta kommuner – bland annat Berg – som riktade sig till kvinnor. 
Syftet var att få kvinnor att träffas och ”upptäcka att de kunde ha 
glädje och nytta av varandra”, som en av de kvinnor jag intervjuat 
uttryckte det. I och med att några kvinnor i kommunen sedan tog på 
sig att fortsätta ordna träffar blev detta starten för Q i Berg. Tanken 
var just att skapa mötesplatser för kvinnor och därmed ge dem möjlig-
heter att utveckla sig själva – och sin kommun. Man arrangerade 
träffar med teman som poesi, mat och kvinnors hälsa och hade 
”brainstorming” kring angelägna ämnen för kvinnor. Det handlade 
alltså om att tillsammans göra saker som inte var kopplade till mer 
traditionella och mansdominerade fritidsintressen som de aktiva 
kvinnorna menade dominerade i kommunen – jakt, skoter och fiske. 
Successivt blev Q i Berg fastare i konturerna. De drivande kvinnorna 
var dock helt inställda på att inte bilda en förening utan hålla fast vid 
en mer lös organisering som nätverk. De ansåg att ett nätverk gav 
dem möjlighet att stå utanför de traditionella strukturerna – vilket de 
menade var centralt för hela verksamheten. Att arbeta under 
etablerade former sågs inte som någon framkomlig väg för att ändra 
på saker, snarare var det ett sätt att fastna och inte komma vidare. Det 
viktiga var att skapa särskilda mötesplatser för kvinnor, där de fick 
chansen att växa i sin egen takt. 

1994 skapade en av initiativtagarna med hjälp av arbetsmarknads-
politiska medel utrymme för en halvtidstjänst som projektledare för 
ett projekt som hon också döpte till Q i Berg. Projektledarens 
arbetsuppgifter var att stödja och hjälpa kvinnorna runt omkring i 
kommunen med att komma igång med aktiviteter och projekt, men 
även att ”bara” organisera sig. För att vara lätt att kontakta och inte 
bli allt för mycket sammankopplad med den ordinarie kommunala 
verksamheten valde hon att inrätta sitt kontor på Folkets hus i 
Svenstavik, Bergs centralort, inte på kommunkontoret. 1993 hade tio 
kvinnliga bygrupper bildats och Q i Berg övergick allt mer från att 
ordna egna aktiviteter till att fungera som inspirationskälla för 
kvinnogrupper i byarna. 
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”Q i Berg var nån sorts paraplyorganisation som 
användes när vi skulle ha enad front i några 
sammanhang eller när vi skulle ordna något större, 
utbildning, kontakter med länsnivån eller något 
liknande. Men på grund av avstånden så uppmanade vi 
kvinnorna att fixa sina egna lokala nätverk i sina byar. 
Ta initiativ i landsbygdsutvecklingen, låt inte grabbarna 
sköta det där!” (ur intervju med medlem av Agendum) 

 
I denna veva bildades också Hjärntrusten, en grupp bestående av sex 
kvinnor som var engagerade på olika håll ― i Q i Berg, i Kvinnum, 
med Lilith (projekt för unga kvinnor) och i partipolitiken, som 
projektledare eller på annat sätt drivande i ett förändringsarbete där 
kvinnoperspektivet fanns med. Hjärntrusten blev dessa kvinnors 
kontaktnät. Via det kunde de hålla varandra informerade om vad som 
var på gång, dra nytta av varandras erfarenheter och få stöd och hjälp 
när det behövdes. Forskning om så kallade eldsjälar ― personer som 
går i spetsen för ett förändrings-arbete ― har visat att risken för 
utbrändhet är stor (Frånberg, 1994). Hjärntrusten kan beskrivas som 
ett gemensamt försök att undvika utbrändhet. 

1994 startade samma kvinna som var projektledare för Q i Berg ett 
dataprojekt för kvinnor med hjälp av statliga infrastrukturpengar. 
Tretton datorer placerades ut hos lika många kvinnor i olika byar i 
kommunen med syftet att ge kvinnor möjlighet att, i en kommun med 
stora avstånd, hålla kontakt på elektronisk väg. I Berg var det därmed 
kvinnorna som gick i spetsen för den nya tekniken, exempelvis genom 
att kommunicera via elektronisk post långt före kommunens politiker 
och tjänstemän. Satsningen på dataprojektet innebar även att de 
träffar och andra aktiviteter som Q i Berg tidigare hade ordnat fick stå 
tillbaka. De mest aktiva kvinnorna fortsatte däremot arbetet med ny 
teknik, kommunikationer och IT. De sökte information och fick allt 
större kunskap om EU:s struktur- och stödprogram, utifrån syftet att 
lära sig mer om att söka pengar till olika projekt och satsningar. 
Genom att läsa regeringens propositioner, se vilka frågor som är 
aktuella på internationell, nationell och även regional nivå och vilka 
pengar som kan bli möjliga att söka, har de tillsammans ― och med 
andra kvinnor, framför allt i Hjärntrusten ― byggt upp ett stort 
kunnande. De har också successivt byggt upp ett internationellt 
kontaktnät och bedriver lobbying på både nationell och internationell 
nivå, bland annat för att få tillgång till EU-medel inom stödområde 6. 
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1995 bildade fem kvinnor informationskooperativet Agendum. 
Där har de sedan arbetat tillsammans med projekt av skiftande slag, 
med inriktning på lokal och regional utveckling, kvinnor, IT och EU. 
Bildandet av Agendum betraktade de som nödvändigt för att kunna 
utveckla det arbete som de hade påbörjat ― bland annat eftersom de 
ville vara sina egna och inte driva projekt genom kommunen eller 
olika myndigheter. 

Sammanfattningsvis är Q i Berg den löst organiserade kvinno-
gruppen som blev ett kooperativ. Det har skett en utveckling från 
bredd i både organisering och verksamhet till att en liten grupp 
kvinnor sysslar med specialiserad verksamhet, parallellt med att 
mindre kvinnogrupper etablerats runt omkring i kommunen. Flera av 
de kvinnliga nätverk som beskrivs i de återstående delarna av det här 
kapitlet ser jag just som exempel på vad Q i Berg har betytt för 
kvinnorna ute i byarna. Samtidigt som Q i Berg ledde till engagemang 
och organisering av kvinnor i byarna gick de kvinnor som utgjorde 
kärnan också vidare. Genom att bilda Agendum tog de vara på sina 
erfarenheter och kunskaper. Tillsammans kom de att forma en 
betydelsefull kraft i EU-sammanhang och i kommunen som helhet. 

En av uppföljarna till Q i Berg blev Ella. Ella skiljer sig en del från 
de kvinnliga nätverk som senare kommer att tas upp i det här kapitlet. 
I viss mån kan man se Ella som en utlöpare från både Lilith-projektet 
och Agendum eftersom initiativtagaren hade och har del i båda dessa 
sammanhang. Projekt Ella var en satsning på unga kvinnor och 
arbete. Istället för att bli placerade i någon arbetsmarknadsåtgärd ville 
kvinnorna i Ella vara med och forma sin egen framtid och sina egna 
projekt. Med hjälp från Kvinnum skrev fem unga kvinnor en 
projektansökan för att få pengar. De fick stöd från arbetsförmedlingen, 
Ungdomsrådet, Kvinnum och (ett mindre stöd från) Bergs kommun 
för ett sex månader långt projekt, som inleddes under hösten 1997. 
De fem unga kvinnorna arbetade sedan tillsammans med sitt eget 
projekt i föreningshuset i Hackås. Teater, design av kläder och konst 
var några av de ämnen som de intresserade sig för och förkovrade sig i. 
Tillsammans arbetade de också för att få ihop pengar till en gemensam 
resa som avslutning på projektet. 

Ella såg som sin uppgift att öka fritidsutbudet för unga tjejer (och 
killar) i kommunen, och framför allt i sin egen by Hackås. De 
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engagerade sig också på olika sätt i samhällsdebatten, och fungerade 
bland annat som utfrågare på en temakväll om kvinnligt företagande 
som kommunens kvinnliga företagarrådgivare arrangerade i mars 
1997. Ella blev också ett första steg till ett större engagemang. 1998 
startade flera av kvinnorna från Ella ett nytt projekt för unga kvinnor 
– Impuls – där siktet är inställt på att engagera betydligt fler kvinnor 
än vad de gjorde i Ella. Den underliggande tanken är att göra något 
själva, skapa sina egna möjligheter istället för att vänta på att få något 
serverat, något som dessutom också är tänkt för några andra. 

Kanske är projekt Ella nittiotalets recept för att medvetandegöra 
kvinnor? Att i sin egen verksamhet både komma till insikt om att 
samhället är strukturerat efter kön och att (framför allt) göra något åt 
det – exempelvis genom att vara en förebild – är det möjligt att ändra 
människors tänkande. Samtidigt menar jag att Ella visar på en vilja hos 
unga kvinnor att arbeta tillsammans i grupp för att stärka varandra 
och ge varandra möjlighet att utveckla egna idéer. Ella har skapat 
kontaktnät både mellan unga kvinnor och mellan unga och medel-
ålders kvinnor, som har arbetat tillsammans länge och har viktiga 
erfarenheter att förmedla. Samtidigt kan Ella också sägas representera 
en annan trend i den svenska kvinnorörelsen – att se organiseringen 
som ett arbete. Idén till Ella och mycket av det initiala arbetet byggde 
ideella krafter, men tanken från initiativtagarna var hela tiden att 
kunna få finansiering för att fortsätta och driva sitt arbete. 
 
 
Organisering som målsättning 

Under den här rubriken presenterar jag tre kvinnogrupper, 
Kalaspinglorna, Kockelkärringarna och Kvinnor i Hackås. Gemensamt för 
dessa är att de betonar vikten av att kvinnor träffas och gör saker 
tillsammans. En tolkning är att målsättningen med grupperna just är 
organiseringen, och att övriga resultat, aktiviteter eller mål som 
framkommer mer kan räknas som ett plus. 

I byn Hoverberg bestämde sig 1991 några kvinnor för att ordna en fest 
för de kvinnor som hade fyllt jämna år under året. Till denna fest blev 
alla byns kvinnor inbjudna och festen blev starten för byns kvinno-
grupp –  Kalaspinglorna. Varje år är det fest, och den organiseras av 
dem som fyllt jämnt året innan. På så sätt blir det olika kvinnor som 
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är drivande i Kalaspinglorna år från år. De årliga festerna har en 
betydelse som sträcker sig längre än att ”bara” ha roligt tillsammans. 
De ger också kvinnorna i byn möjlighet att våga visa upp sina dolda 
talanger. Den medlem jag intervjuade menade att det ofta krävs en 
församling med enbart kvinnor för att kvinnor ska känna sig trygga 
och våga. I sammanhang där både kvinnor och män är med är det lätt 
att männen tar över och kvinnorna hamnar i skymundan ― oftast för 
att de själva inte vågar ta för sig och tro sig om att kunna göra något. 
Det förekommer också mindre alkohol än på ”vanliga” fester, och det 
finns en samhörighet mellan kvinnor som gör stämningen speciell.  

Från början handlade organiseringen ”bara” om festen, men 
successivt har ambitionerna ökat. 1995 bildade Kalaspinglorna en 
styrelse för att få möjlighet att söka medel för sina aktiviteter. 1997 
hade föreningen ett trettiotal medlemmar i olika åldrar. I syfte att få 
rotation på styrelseposterna byts styrelsen varje år utifrån vilka 
kvinnor som fyllt år. Ambitionen är att ha en så icke-hierarkisk 
organisation som möjligt. I samband med att föreningen bildades 
började Kalaspinglorna föra in andra aktiviteter på programmet 
förutom den årliga festen och aktiviteterna har rört allt från utflykter i 
naturen med guide till filmvisningar. 

Det centrala för Kalaspinglorna är att vara en mötesplats där 
kvinnor kan stärka varandra, spåna kring nya idéer och ha roligt. De 
förändringsambitioner som gruppen har, kanaliseras sedan till annat 
engagemang, där byautvecklingen är det mest konkreta exemplet. Då 
anses det inte lika viktigt att enbart samla kvinnor. Istället är det byn 
som ställs i centrum. Men Kalaspinglorna finns ändå hela tiden kvar, 
som en drivande och stödjande kraft i bakgrunden. Det finns en 
samhörighetskänsla som bygger på tron att kvinnor tänker mer lika 
och delar värderingar med varandra på ett annat sätt än med män. 
Samtidigt betraktas det som viktigt att arbeta tillsammans med män. 

I början på nittiotalet började en grupp kvinnor i byn Skålan träffas 
varannan vecka för att ha symöte. De kvinnor som startade träffarna 
var mellan 25 och 45 år. Många hade små barn och tillbringade en 
stor del av sin tid hemma. Tillsammans ville de hitta på någonting 
som blev ett avbrott i vardagen. Det fanns inget krav på att man 
måste handarbeta för att få vara med utan det var helt accepterat att 
bara komma förbi och prata. Mötena blev också ganska snabbt något 
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”mer” än handarbetsträffar. Via affischer på byns anslagstavla inbjöds 
alla kvinnor i byn att delta. Tillsammans började kvinnorna prata om 
byn och vad de skulle vilja göra ― för sig själva och för att byn skulle 
överleva i framtiden. Det slutade med att 14 kvinnor bildade en 
ekonomisk förening med namnet Kockelkärringarna. Vid starten fick 
kvinnorna hjälp och tips från både före detta projektledaren för Q i 
Berg, som då var anställd av kommunen för att stödja kvinnor, och en av 
de anställda kvinnorna på Kvinnum. Tanken med Kockelkärringarna 
var att ge den ideella syföreningen möjlighet att sälja sina produkter 
och ganska snabbt hittade man en ledig lokal i samma hus som byns 
affär. Första sommaren hade de öppet nästan varje dag och turades om 
att sköta försäljningen. Sedan dess har affären varit öppen varje lördag, 
men öppettiderna har utökats kring jul och påsk och under semestern. 

Några av kvinnorna har också gått en kurs i att göra egna 
schampon och cerat. Bakom detta fanns en tanke om vikten av att 
värna miljön. I Kockelkärringarnas affär säljs därför deras egna 
hygienprodukter under eget varumärke. Alla kvinnor i byn är 
välkomna att vara med i Kockelkärringarna. Som medlem betalar man 
en summa på 200 kronor, som man sedan får tillbaka om man vill gå 
ur. Medlemmarna får lämna in sina saker för försäljning i butiken och 
en del av priset tillfaller föreningen. På så sätt får föreningen ihop till 
lokalhyran och även till en del inköp. 

I Skålan finns därmed nu två parallella kvinnogrupper, en ideell 
och en ekonomisk förening, med i det närmaste samma medlemmar. 
Den gemensamma träffpunkten, symötet, finns alltså fortfarande kvar 
även om de flesta också är med i Kockelkärringarna. Syjuntan ordnar 
trivselkvällar för kvinnor ibland, har arrangemang under Kvinnor på 
gång-veckan6 och arrangerar teaterkvällar. Även symötet har nu en 
egen lokal, en liten lägenhet där de ställt in vävstolar så att den som 
vill kan sitta där och väva. Gruppen har ingen speciell eldsjäl. Utifrån 
tid och intresse turas kvinnorna istället om att vara drivande i olika 
frågor. Man lägger vikt vid att ingen känner sig tvingad att delta mer 
än vad hon själv kan och vill. 

Tanken att inte ställa för höga krav på varandra har lett till en stor 
öppenhet i kvinnogruppens organisering. Det är viktigt att peppa 

 
6Årligt återkommande arrangemang i hela länet som samordnas av Kvinnum 
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varandra att vara med på möten och olika aktiviteter, samtidigt som 
man inte ska känna att det är något tvång. Den kvinna som jag 
intervjuade jämförde med den ”gamla” syjunta som finns i byn och 
som mest består av kvinnor i sjuttioårsåldern. I hennes ögon lägger de 
äldre kvinnorna stor vikt vid fina kläder och vikta servetter vid sina 
träffar och just sådana krav vill man inte  ska finnas i den ”nya” 
syjuntan. Kom som du är och stanna så länge du kan, handarbeta om 
du vill, det viktiga är att du får ut något av att träffas. Därmed inte 
sagt att det skulle vara något fel på de träffar som de äldre kvinnorna 
har – snarare vill den nya syjuntan ge yngre kvinnor utrymme att delta 
på egna villkor, trots tidsbrist till följd av kraven på att ekvationen 
man, barn och förvärvsarbete ska gå ihop. 

Kvinnorna i Skålan organiserar sig enligt min uppfattning främst 
av två skäl - sociala och affärsmässiga, vilka går in i varandra. De ser 
ett behov av att träffas, och deras diskussioner handlar både om 
privata problem och om hur byn ska kunna överleva i framtiden. 
Kockelkärringarnas affärsverksamhet ses som ett första steg mot att 
skapa nya arbetstillfällen i byn, samtidigt som verksamheten binder 
dem samman som grupp och ger alla möjlighet att sälja sina alster. 
Organiseringen ger också styrka och handlingskraft ― en tro på att de 
själva kan förändra och göra en skillnad. Affärsverksamheten kräver i 
sin tur att kvinnorna håller samman och ställer upp för varandra. På 
så sätt uppstår inga vattentäta skott mellan Kockelkärringarna och 
syjuntan, eller mellan de olika aktiviteter som kvinnorna håller på med. 

Kvinnogruppen i byn Hackås växte fram ur en önskan att ”göra 
någonting” på den internationella kvinnodagen, 8 mars. Första gången 
gruppen genomförde ett arrangemang var den 8 mars 1992. Tidigare 
år hade man ordnat något under Kvinnor på gång-veckan, men 1992 
valde man att tillsammans fira den internationella kvinnodagen med 
ett eget arrangemang. Den nyanställda församlingsassistenten var en 
av de drivande kvinnorna, och arrangemanget genomfördes också i 
kyrkans lokaler. Målsättningen var att ha med både ”flärd och allvar”. 
Första gången innebar det ett program som bestod av konsthantverks-
utställning, sångframträdande och en mässa i kyrkan med kvinno-
perspektiv. 1995 utökade gruppen aktiviteterna så att Kvinnor i Hackås 
hade arrangemang både höst och vår. Andan har hela tiden varit 
densamma. Föreläsningar har blandats med modevisningar och 
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uppträdanden. Kvinnogruppen har förhoppningen att det ska finnas 
något som passar byns alla kvinnor – och att kombinationen i sig ska 
ge en sammansatt upplevelse. 

Finansiellt har de flesta aktiviteterna gått runt av sig själva. Den 
grupp som arrangerat har också ordnat med mat och stått för städning. 
Lokalen har kyrkan ställt upp med gratis. Vid något tillfälle då det 
saknats pengar har man kunnat använda sig av det nätverksbidrag på 
15 000 kronor som Kvinnor i Hackås, precis som många andra kvinno-
grupper i Jämtland, har fått från Kvinnum. Kommunen har också 
ställt upp med pengar för att stödja några arrangemang. Genom-
förandet har dock till största delen byggt på gruppens ideella arbete.  

Det är en relativt liten grupp som utgör kärnan i Kvinnor i Hackås. 
Det är ungefär fem kvinnor som planerar, genomför och utvärderar 
de två årligen återkommande arrangemangen. Det innebär att det blir 
mycket jobb för få personer och att gruppen inte har orkat syssla med 
så mycket mer än att anordna dessa dagar för kvinnorna i sin by. 
Mycket av arbetet har också fallit på församlingsassistentens lott, 
eftersom hon kan utföra en del av det inom ramen för sin tjänst.  

Under slutet av nittiotalet uttrycktes det också ett behov av att 
utveckla nätverkets arbete. Planer på att starta en studiecirkel började 
ta form. Tanken föddes i och med Margaretha Strömstedts besök i 
Hackås i oktober 1996. Hon berättade då om sin senaste bok, 
Julstädningen och döden, som handlar om hennes relation till sin mor. 
Flera av de kvinnor som lyssnade blev intresserade av att själva prata 
om egna erfarenheter, och på så sätt uppstod tanken på att starta en 
studiecirkel. Vid samma träff var det också några nya kvinnor som 
erbjöd sig att vara med och jobba aktivt i nätverket.  

Det verkar som om det är på väg att hända mer och mer hos 
Kvinnor i Hackås, samtidigt som kvinnors brist på tid och svårig-
heterna med att över huvud taget samla ihop kvinnor till träffar är 
alltför välkända fenomen. Genom sina arrangemang har Kvinnor i 
Hackås i alla fall under en rad år sått frön för att kvinnor ska göra mer 
saker tillsammans. En bild som växer fram är att Kvinnor i Hackås 
har sett behovet av att skapa mötesplatser för kvinnor i byn ― något 
som finns med hos de flesta kvinnogrupperna i Berg, framför allt vid 
starten ― och att det i sig är viktigt, samtidigt som det också kan leda 
till andra aktiviteter bland byns kvinnor. 
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Organisering för att driva sakfrågor 
Under den här rubriken presenteras två kvinnogrupper, Kvinnor i 
Klövsjö och Kvinnor i Storsjö. Starten för dessa grupper var ett konkret 
och angeläget problem som förenade kvinnor – att få till stånd en väl 
fungerande barnomsorg. De kvinnor som arbetade tillsammans i just 
denna fråga fortsatte sedan att träffas och på så sätt etablerades 
nätverken. Det fortsatta arbetet har också hela tiden varit fast 
förankrat i konkreta frågor eller teman.  

I Klövsjö var det alltså problem kring barnomsorgen som blev 
upptakten till det kvinnliga nätverket. I slutet av åttiotalet samlades en 
grupp kvinnor i byn för att diskutera hur bristen på platser inom 
barnomsorgen skulle kunna åtgärdas. De bildade en studiecirkel för att 
tillsammans kunna lösa ”sitt” gemensamma problem med barnomsorg 
för att göra det möjligt för sig själva och andra kvinnor i byn att ge sig ut 
på arbetsmarknaden. Att det bara var kvinnor som samlades illustrerar 
att barnomsorg fortfarande i hög grad är kvinnornas angelägenhet.  

I samma veva kom ett upprop från Kvinnum om Kvinnor på 
gång-veckan som arrangerades varje år med syftet att aktiviteter för 
och av kvinnor skulle vara extra synliga i hela länet. Ungefär samma 
grupp kvinnor träffades för att försöka göra något i Klövsjö under 
den veckan. Det tema som man då valde att samlas kring var miljön. 
Sedan flera år hade man förstått att sjön höll på att växa igen, men 
ingen hade agerat i frågan. Kvinnogruppen inbjöd till en temakväll där 
en inbjuden föreläsare berättade om hur man själv kunde tillverka 
schampo, tvål och krämer på ett miljövänligt sätt. Tanken var att 
komma åt problemet med att sjön växte igen genom att minska 
utsläppen från byns hushåll.  

Efter den första temakvällen fattade gruppen beslut om att 
fortsätta arbeta för en bättre miljö i byn, och på så sätt bildades 
Kvinnor i Klövsjö. De två kvinnor som var anställda på ICA-butiken var 
intresserade av att vara med, vilket ledde till att butiken började ta 
hem miljövänligt tvättmedel. Kvinnogruppen inbjöd också en person 
från kommunens miljöavdelning som informerade om fosfater. Sedan 
har engagemanget fortsatt med komposteringskvällar, deltagande i 
mässor och andra sammankomster. Kvinnor i Klövsjö har också blivit 
rejält uppmärksammade i media som ett exempel på hur kvinnors eget 
engagemang i en by kan skapa en bättre lokal miljö.  
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Ett annat exempel på vad det kvinnliga nätverket har gett upphov 
till är att två kvinnor i byn redan 1992 började tillverka eget schampo 
för försäljning ― en fritidssysselsättning som man hoppades skulle 
leda vidare till arbetstillfällen. 1997 hade de tagit steget från det egna 
köket till en egen lokal. Ur Kvinnor i Klövsjö har också Klövsjö-
projektet, mot ett hållbart samhälle, vuxit fram. Två arbetslösa, en 
kvinna och en man, har startat ett projekt för att öka antalet arbets-
tillfällen utan att det sker på miljöns bekostnad. Exempelvis har 
projektet stött ”Inka produkter”, de två kvinnor som tillverkar tvål 
och andra hygienartiklar. En annan del i projektet har varit arbetet för 
att alla hushåll i byn på sikt ska installera urinseparerande toaletter. 

Kvinnor i Klövsjö är löst organiserade. I centrum står ICA-butiken 
och de kvinnor som arbetar där. Där förvaras alla urklipp, diplom och 
andra saker som nätverket samlat på sig. De kvinnor som arbetar på 
ICA har också varit drivande i nätverket. Min informant menade att 
den lösa organisationsformen har gjort det möjligt för alla kvinnor 
som vill att känna sig delaktiga. Man behöver inte vara på ett särskilt 
sätt eller ha ett särskilt uppdrag för att få vara med. Det finns en 
styrelse, som kallas för sammankallandegrupp, med stadgar och 
kassör för att gruppen ska kunna hantera pengar. En ledningsgrupp 
har också utkristalliserats, som sköter det mesta av planeringen och 
genomförandet av olika arrangemang samtidigt som man försöker dra 
in andra kvinnor i arbetet. Den kvinna jag intervjuade menade att det 
har blivit så, att de som är mest engagerade och drivande också leder 
arbetet, men att det finns en medvetenhet om detta och att 
ledningsgrupper arbetar för att locka fler att delta. 

I Klövsjö pågår alltså flera satsningar på miljön. De flesta är 
sprungna ur det kvinnliga nätverket, men nu finns också män med. 
Samtidigt lever Kvinnor i Klövsjö kvar eftersom de aktiva kvinnorna 
ser en poäng i att ha sin egen mötesplats. Från början fanns inte 
någon tanke att det ”bara” skulle vara kvinnor, det föll sig mer så ― 
på grund av studiecirkeln och barnomsorgen, på grund av Kvinnums 
inbjudan till Kvinnor på gång-veckan. Männen i byn arbetar också för 
miljön men har valt en annan väg. De har försökt påverka olika 
myndigheter och krävt pengar som kompensation för den vatten-
reglering som man trodde var orsaken till skadorna på sjön. Sedan har 
det visat sig att kvinnornas angreppssätt –  att minska de utsläpp som 
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de trodde orsakade problemen – har varit lika betydelsefullt för att 
förbättra miljön. 

I Storsjö, liksom i Klövsjö, var det frågor kring barnomsorgen som gav 
upphov till ett kvinnligt nätverk. Kvinnor i Storsjö startades 1989 på 
grund av att det uppstått ett akut behov av barnomsorg i byn. Den 
enda dagmamman slutade och den kvinna som förestod byns sexårs-
verksamhet tog initiativ till en träff för att diskutera hur problemet 
skulle lösas. De som kom till mötet var alla kvinnor, och tillsammans 
arbetade de fram ett förslag som innebar att den sexårsverksamhet 
som funnits sedan tidigare utökades med ett dagis. På så sätt skulle 
barnomsorgen bli kvar i byn och dessutom skapades ett par arbets-
tillfällen. Kommunen accepterade idén. När problemet var löst 
fortsatte kvinnogruppen att träffas och göra olika saker tillsammans. 
Bland annat inleddes under början av nittiotalet en intensiv 
kursverksamhet – med kurser i allt från kalligrafi till data – där både 
kvinnor och män inbjöds att delta. En kurs handlade om Härjedalens 
historia och ledde till att man tillsammans gav ut en bok om den egna 
byn. Den person som tog det första initiativet och sedan dess varit 
den drivande eldsjälen var förskollärare och ansvarig för byns sexårs-
verksamhet. Det är yngre kvinnor som är med i nätverket, i huvudsak 
de som har sina barn på dagis. På så sätt hålls gruppen samman. De 
träffas när de hämtar och lämnar på dagis, där kläcks nya idéer om 
vad gruppen ska göra, när nästa möte ska vara ― och spindeln i nätet 
finns ju alltid på dagis, eftersom hon jobbar där. 

Kvinnor i Storsjö har valt att inte bilda någon förening. De har ett 
eget konto hos bygdegårdsföreningen som de kan använda vid behov. 
De menar att det redan finns nog med föreningar i byn, och att 
verksamhet som kräver pengar ofta går att driva i samarbete med 
någon av dessa. Kvinnogruppen fungerar framför allt som en bas som 
gör att kvinnorna vågar ta steget att försöka vara med och påverka. 
När någon har en idé tas avstampet ofta i det kvinnliga nätverket, för 
att sedan kanske hamna någon annanstans, exempelvis i en 
studiecirkel till vilken alla bybor inbjuds. Kvinnogruppen är också ett 
forum för att sprida information, exempelvis från Kvinnum. Kvinnor i 
Storsjö hålls även samman genom att ibland ordna fester enbart för 
kvinnor. 
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Barnomsorg och skolfrågor har varit återkommande frågor för 
Kvinnor i Storsjö. 1994 ville kommunen flytta förskolan och 
sexårsverksamheten till grannbyn och där slå ihop barnomsorgen med 
skolan. Den här gången samlade frågan om barnomsorgen att inte 
bara kvinnorna utan även männen i byn. De kontaktade 
kommunpolitikerna, gjorde uppvaktningar, lobbade på olika sätt och 
fick till slut behålla barnomsorgen i byn. Kvinnogruppen har också 
jobbat med att ordna bostäder till återflyttare och inflyttare. En annan 
fråga som har engagerat Kvinnor i Storsjö är miljön. Gruppen har 
haft möten om kompostering och kretsloppstänkande som har lockat 
besökare utöver den mindre grupp kvinnor som jobbar aktivt i 
nätverket. 

I dessa frågor och andra som handlar om att arbeta mot den 
etablerade politiken har det till stor del varit eldsjälens uppgift att 
komma med idéer om hur problem kan lösas eftersom hon varit den 
som vetat hur den etablerade politiken fungerar. Kvinnor i Storsjö 
spelar ofta rollen som idéformulerare och initiativtagare, och i det 
arbetet menar de att det är viktigt att det enbart är kvinnor, även om 
själva arbetet ibland genomförs tillsammans med män. Storsjö ligger i 
utkanten av Bergs kommun, 12,5 mil från centralorten Svenstavik där 
de formella besluten fattas. Det finns en skepsis mot kommun-
politikerna, en uppfattning att de ofta glömmer bort de byar som 
ligger långt ute i periferin, och att man därför måste göra något själv. 
Denna avvaktande och misstrogna inställning till den etablerade 
politiken är mer eller mindre närvarande i intervjuerna med 
representanter för alla kvinnogrupper i Berg. 

 
 
 

Robertsforsvinden, Qulan och kvinnors organisering i Berg  
– en sammanfattande jämförelse 
En jämförelse mellan framväxten av de tre kvinnogrupper som jag har 
presenterat här visar på både likheter och skillnader. Alla inledde sin 
verksamhet i slutet av åttiotalet med en ambition att göra lokal-
samhället bättre för kvinnor att leva och verka i. Både Qulan och Q i 
Berg hade en uttalad ambition att samla ”alla kvinnor” i sina kommuner 
medan Robertsforsvinden var inriktade på kvinnor som drev egna 
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företag. Ganska snart fick Robertsforsvinden en mer omfattande mål-
sättning genom att rikta sig till alla kvinnor i kommunen som var 
intresserade av att arbeta för kvinnors rättigheter och möjligheter i 
samhället. Q i Berg blev aldrig samma typ av kvinnogrupp som 
Robertsforsvinden och Qulan. Istället för ambitionen att samla 
kommunens kvinnor uppmanade initiativtagarna kvinnor ute i byarna 
att starta sina egna grupper eller nätverk. Q i Berg har levt kvar som 
en beteckning på kvinnors organisering, och används också fort-
farande ibland av de kvinnor som var initiativtagare men som nu 
driver kooperativet Agendum. Min tolkning är att utvecklingen i Berg 
framför allt beror på att de kvinnor som startade Q i Berg bestämde 
sig för att de själva ville jobba med dessa frågor på ett sätt, och gärna 
mer som ett arbete än ”bara” ett engagemang. De ansåg också att det 
var viktigt att kvinnor fick prova på att organisera sig på det sätt som 
passade dem, och genom att en kvinna var anställd som affärs-
rådgivare och inspiratör under en period kunde hon stödja andra 
grupper att komma igång. Dessutom fanns Kvinnum, det regionala 
resurscentrat för kvinnor, i Jämtland långt innan regionala resurscentra 
startade i de andra två länen. Att kvinnor startade grupper eller 
nätverk var något som på ett tidigt stadium spred sig i länet, och med 
Kvinnums hjälp var det också enklare för mindre kvinnogrupper att 
komma igång med en verksamhet. 

Det finns flera skillnaden mellan utvecklingen i Berg och de andra 
två kvinnogrupperna i Robertsfors och i Kiruna. På grund av att det 
finns så pass många lokala kvinnogrupper i Berg har antalet aktiva 
kvinnor varit större än i Robertsforsvinden och Qulan. I Berg har de 
flesta grupperna arbetat mycket konkret lokalt, i sin egen by, med olika 
verksamheter och inte i lika hög omfattning riktat sig till kommunens 
tjänstemän och politiker. Utvecklingen i Qulan och i Robertsfors-
vinden har delvis varit motsatt. Dessa kvinnogrupper har allt mer 
bestått av en kärna av kvinnor som arbetat med olika projekt, ofta 
inriktade mot information, medvetandehöjning och utbildning, för 
andra kvinnor. Detta gäller särskilt Qulan, där aktivisterna också tidigt 
började se sig själva som medlemmar i ett paraplynätverk vars syfte är 
att stödja andra kvinnor att komma igång och förverkliga sina idéer. 
Qulan har också från början, i motsats till de andra grupperna, haft en 
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egen lokal med anställd personal och kan på så sätt betraktas som en mer 
institutionaliserad verksamhet. 

I det som återstår av kapitlet kommer jag att diskutera 
kvinnogrupperna utifrån de tre teman som jag specificerade 
inledningsvis – organiseringsform, innehåll och förhållningssätt till det 
omgivande samhället, då främst den etablerade politiken. 

 
 
 

Nätverksmodell möter krav på hierarki  
– om kvinnogruppernas organisering 
Gemensamt för de grupper jag har studerat är informanternas 
betoningen av icke-hierarkiska former för organisering. Termen 
nätverk används ofta för att markera detta och för många aktivister är 
det viktigt att tydligt ta avstånd från det som uppfattas som etablerade 
former för organisering.7 ”Vi är ingen vanlig förening” är ett ofta 
förekommande uttryck i intervjuerna. Det är i det informella samtalet 
som informanterna menar att kreativiteten föds. 

 
”… men vi är ju ett nätverk och nätverkande är ju A 
och O, inte kommer det upp nånting spontant om man 
sitter i en formell struktur. Självklart för vi nån slags 
dagordning för våra möten, men oftast är det ju det som 
kommer upp emellan som är det intressanta” (ur intervju 
med medlem i Robertsforsvinden, 3) 

 
Ur det här citatet kan man utläsa ett typiskt svar på varför de flesta 

kvinnor som jag intervjuat är så måna om att organisera sig som 
nätverk. Att arbeta i nätverk, i betydelsen i en arbetsform som 

 
7Begreppet kvinnliga nätverk har sedan nittiotalet allt mer blivit en modeterm som 
används för att beteckna en mängd olika företeelser. Även inom den 
statsvetenskapliga forskningen har begreppet använts, se exempelvis Karlqvist, 
(red), 1990. Agneta Nilsson har i sin bok om Kvinnum – det regionala resurscentret 
för kvinnor i Jämtland – valt att använda sig av begreppet kvinnliga nätverk 
(Nilsson, 1995). Hon har tagit fasta på den lösa organiseringen och menar att 
kvinnliga nätverk kan beskrivas som informella mötesplatser för kvinnor med en 
gemensam målsättning. Jag har dock inte funnit nätverksbegreppet analytiskt 
användbart, framför allt eftersom det är så flitigt använt i politiska sammanhang. Jag 
föredrar att tala om kvinnors organisering och kvinnogrupper eftersom dessa begrepp 
varken konnoterar traditionella organisationsfomer eller politiska decentraliserings-
projekt.  
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uppfattas som fri och som ger utrymme för spontanitet, betraktas 
som grundläggande för den egna organiseringen. Nätverkstanken blir 
ett sätt att ta avstånd från formella strukturer som uppfattas som 
låsande och stela. Betoningen av en annorlunda organiseringsform 
motiveras ofta med att nätverket är mer demokratiskt i relation till 
den etablerade politiken, som uppfattas som odemokratisk. I nätverket 
finns enligt informanterna en förståelse för att kvinnor inte alltid har 
möjlighet att delta vilket leder till en dimension av ”frihet” i 
engagemanget. Att organisera sig i en kvinnogrupp anses inte innebära 
samma krav som att organisera sig i en ”vanlig” förening eftersom 
man inte tar på sig ett specifikt uppdrag. Aktivisterna menar att det är 
viktigt att hitta ett sätt att organisera sig som inte ställer krav på allt 
för mycket anpassning från kvinnornas sida. Att vara med i Qulan 
skulle exempelvis enligt initiativtagarna inte innebära några stora 
åtaganden, var och en fick komma när de hade möjlighet. Qulan-
träffarna skulle vara öppna för alla, oavsett om man var medlem eller inte. 

Genom att starta Qulan ville en grupp kvinnor ge andra kvinnor 
möjligheter att utvecklas och påverka i sitt lokalsamhälle. Projekt-
pengar innebar att de kunde etablera en bas för arbetet som inte 
byggde på ideellt arbete. Initiativtagarnas ambition var att när någon 
kvinna exempelvis ville ha hjälp med att genomföra en idé skulle hon 
veta vart hon kunde gå – nämligen till Qulans kansli. Anställda 
personer och egna lokaler blev av den anledningen något centralt i 
arbetet. De anställdas uppgifter var att se till att aktiviteter genom-
fördes och att kontinuerligt hålla sig à jour med vad kvinnorna i 
kommunen ville att Qulan skulle göra. Detta har också följt med 
Qulan under åren, och delvis förstärkts. Från att arrangera många 
egna träffar har styrelsen sett det som allt viktigare att stödja mindre 
grupper av kvinnor till ett eget nätverkande. 

Sammanfattningsvis betonar aktivisterna nätverksmodellens fördelar i 
relation till den etablerade politiken, men argumenterar mer sällan för 
hur organiseringen fungerar/bör fungera mer konkret. Nästan alla 
kvinnogrupperna har också varit tvungna att bilda en formell förening 
för att kunna ta emot och hantera ekonomiska bidrag. Mötet med den 
etablerade politikens regler för politiskt arbete verkar med andra ord 
innebära slitningar mellan kvinnogruppernas visioner och de 
förutsättningar som ges.  
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När Robertsforsvinden bildades var det självklart för de kvinnor 
som stod bakom att det var ett nätverk som skulle bildas. Med detta 
menade man att organiseringen skulle vara ”platt” och att Robertsfors-
vinden inte skulle vara någon ”vanlig förening”. Ganska snabbt kom dock 
kravet på att bilda en formell förening i syfte att kunna hantera pengar. 
 

” Jo, det är det ju, men det fanns inget annat alternativ 
för det är ju det som har gjort oss legitima. Vi är ju 
jämförbara med Företagarna och nu har vi ju etablerat 
samarbete med dom också som har ytterligare ökat vår 
legitimitet, och det är ju positivt.” (ur intervju med 
medlem i Robertsforsvinden, 24) 

 
Just när Robertsforsvinden hade startat röstade medlemmarna om de 
skulle ha en styrelse eller inte och då blev svaret nej. Sedan gick de 
ändå med på att bilda en formell förening för att kunna få hantera 
pengar. Detta gav inledningsvis upphov till en slags ”dubbel” organisering 
med en styrelse på papperet men i praktiken en mer platt organisation. 
Exempelvis var styrelsemötena öppna för alla medlemmar, och man lade 
stor vikt vid att olika uppgifter skulle rotera mellan medlemmarna. Ingen 
av de intervjuade kvinnorna som var aktiva i Qulan under den första 
perioden såg kravet på att bilda en förening som något större 
problem. De menade, liksom medlemmarna Robertsforsvinden som 
citatet illustrerar, att legitimitetsargumentet var centralt – att vara en 
”riktig förening” ansågs ge legitimitet utåt i samhället. Det uppfattades 
mer eller mindre som självklart att finansiärer skulle kräva denna 
anpassning, men att det var mer på papperet än i praktiken. För 
Qulan kan det ha varit till hjälp att en av gruppens målsättningar var 
att samla kvinnor vilket gjorde en betoning på öppna mötesformer 
mer självklar. Från början var alla styrelsemöten också medlemsmöten 
och varje möte inleddes med en ”runda” för att på så sätt ge alla 
deltagarna möjligheter att yttra sig. Man såg som styrelsens uppgift att 
ta hand om olika praktiska saker, assisterad av projektledarna. 

Successivt ersattes dock den informella nätverksorganisationen av 
den formella styrelsen, en utveckling som har skett i både Robertsfors-
vinden och i Qulan. Under årens lopp har Qulans organisationsform 
successivt förändrats och delvis tappat delar av ”deltagarinslaget”. 
Styrelsesmötena har blivit mer stängda, i betydelsen att det enbart är 
styrelsens medlemmar som kallas till mötena. Däremot har föreningen 
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lagt sig vinn om att kontinuerligt engagera nya kvinnor i styrelsen och 
därmed få en viss rotation. Den del av Q i Berg som blev Agendum 
har genom att starta ett kooperativ också blivit mer formaliserade. Det är 
framför allt kraven på snabba beslut i kombination med att arbetet i 
perioder varit tröttsamt som enligt aktivisterna har skapat den här 
utvecklingen. Det är när det är tungt, när det är mycket som ska göras 
och när man möter motstånd som det formella verkar blir det reella.  

”… jag kände att det var ju jättmånga som kom på dom 
här roliga träffarna men inte lika många när nåt skulle 
göras, driva igenom några frågor eller … då var det en 
ganska liten klick … jag tror att styrelsen var ganska stor 
då, en sju åtta personer och det var väl dom som var 
aktiva, men jag tyckte att det var ett jättehäftigt gäng och 
man kände sig välkommen. (ur intervju med medlem i 
Robertsforsvinden, 80) 

I intervjuerna pekar också flera av kvinnorna på en annan fördel med 
att ha en förening och det är att det finns en ordförande vilket ger 
gruppen legitimitet i olika sammanhang. Aktivisterna hade då också 
erfarit att det i samtal med exempelvis politiker var negativt att inte ha 
någon styrelse, att det minskade gruppens möjlighet till legitimitet. 
Robertsforsvinden blev successivt något av ett remissorgan i kommunen 
och dess ordförande blir kallad till olika möten som arrangeras av 
kommunens politiker och tjänstemän. Detta tror inte medlemmarna 
hade varit möjligt om de fortsatt att ”bara” vara ett nätverk. Nätverks-
organisationen uppfattas enligt dem som lös och flummig, och oseriös. I 
intervjuerna framgår det att ambitionen med ha nätverket som 
organiseringsform också ställer till en del problem. Det är inte en form 
där de snabba besluten fattas. Tålamod och tid är centrala aspekter.  

” Vi har väl märkt ibland att det kanske börjat bli så 
men då har vi sagt att vi ska ha öppna möten istället, 
som alla kan vara med på, och då tycker jag att det 
försvinner, då kan alla göra sig hörda. Och man märker 
också att det här kan jag fixa och så … det tycker jag 
överbrygger det här på nåt sätt, men vi kunde märka det 
när vi inte hade öppna möten, att vi blev för koncentrerade 
och också tröttare. Men vi har ju mycket långrandiga 
möten, det blir som ping pong ibland, gör utvikningar 
och kommer in på allt möjligt. Samtidigt som det är 
roligt så kan det ibland bli att ojojoj, nu är klockan tolv. 
Det tror jag är mer kvinnligt att det blir så, jag vet att 
min man, han har varit med i nån styrelse här i byn, 
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mest kvinnor är med och nån enstaka man … ja, sa han, 
det skulle aldrig gå om vi hade såna möten på jobbet, 
som vek iväg sådär, men han tyckte att det var trevligt 
också.” (ur intervju med medlem i Robertsforsvinden, 20) 

 
Sammantaget framstår aktivisternas inställning till organiseringens 
form i många fall som motsägelsefull. En så öppen och bred 
organisering som möjligt ställs mot ett aktivt samhällsförändrande 
arbete. Den första typen av organisering når fler, anses framför allt 
syfta till att umgås och utbyta erfarenheter och kräver inte några 
regelbundna eller omfattande arbetsinsatser. I det andra fallet måste 
det råda större konsensus om vad som är viktigt att prioritera, och det 
krävs också ett betydligt större engagemang i form av arbetsinsatser. 
Båda typerna av organisering präglas dock av en större öppenhet för 
mötesformer och av en förståelse för att andra delar i livet kan göra 
det omöjligt att delta på vissa möten eller aktiviteter. Det är inget att 
skämmas för att man måste vara hemma med sjukt barn. Det handlar 
aldrig om förtroendeposter som måste tillsättas och att krav ställs på 
att man ska lova en viss typ av engagemang under en längre tid. 

 
”Vi har ju en ordförande och en sekreterare men alla har 
ju jobb på sidan av, så vi brukar säga att i kväll är hon på 
gränsen till nervsammanbrott så hon kommer inte … 
och då är det ju nån annan som är ordförande och 
sekreterare. Ibland har man en fast dagordning och 
ibland inte, beroende på läget. Och det tycker jag är 
skönt ... och vi har alltid med det här med övriga frågor, 
den öppna stunden på slutet, är det något att ta upp … 
men i och med att folk är så aktiva … kan inte hela 
styrelsen vara med tar man ju inga viktiga beslut, men 
man kan ju träffas och diskutera.” (ur intervju med 
medlem i Robertsforsvinden, 16) 

 
I intervjuerna ser jag också tendenser till ”pendelslag” mellan formell 
eller mindre formell organisering, mellan styrelse och nätverk. I 
Robertsfors börjar man söka sig tillbaka till nätverksformen efter att 
under flera år haft en styrelse och blivit allt mer fokuserad i sitt arbete, 
och inneslutit allt färre kvinnor i det konkreta arbetet. Samma 
tendenser finns hos Qulan, där många av de kvinnor som kommit in i 
arbetet under senare år vill arbeta för att sprida Qulans målsättning till 
fler kvinnor och få fler kvinnor engagerade. Fler informanter menar 
att utvecklingen till en mer styrelseledd förening är ett demokrati-
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problem. En av aktivisterna i Robertsforsvinden går så långt att hon 
menar att demokratin har försvunnit ur Robertsforsvinden, arbetet är 
inte längre förankrat, visserligen har man haft styrelsemöten men 
protokollen har inte skickats ut. 

 
”Vi har ett femtiotal medlemmar men det är inte samma 
medlemmar som kvarstår år från år, till slut betalar dom 
inte längre, och vissa år har vi inte haft så många roliga 
aktiviteter utan vi har mer jobbat med samhälls-
utveckling och försökt hitta former för det och det har 
varit bra och behövts, och är det ideellt så orkar man inte 
ta allt. Men felet är att vi har inte jobbat på rätt sätt …” 
(ur intervju med medlem i Robertsforsvinden, 24) 

 
En aspekt i relation till kvinnogruppernas svängningar mellan en mer 
”öppen” och en mer ”stängd” organisationsform är den förändring 
som sker med de kvinnor som är aktiva i en kvinnogrupp. De som 
var med och startade Robertsforsvinden är en grupp som känner 
varandra väl vid det här laget, som har blivit starkare, som vågar ta för 
sig, som har andra nätverk och som inte på samma sätt har varken 
lust eller tid att prioritera de trivselarrangemang och utbyte av 
kunskap som präglade gruppens arbete i början. Samtidigt kommer 
nya medlemmar in som har krav och önskemål som mer liknar den 
organiseringsform och det innehåll som Robertsforsvinden började med. 
Liknande tendenser finns i Qulan medan Q i Berg delvis kan sägas ha 
splittrats upp av den här anledningen. Agendum har gått vidare till ett 
mer ”stängt” arbete samtidigt som nya kvinnogrupper startas. 

Det går också att göra en koppling mellan organiseringform och 
innehåll i relation till övergången från nätverk till en styrelseledd 
förening. Informanternas förklaring till förändringen handlar, som jag 
tidigare berörde, till stor del om att kvinnogrupper börjar hantera 
specifika frågor och därför måste börja fatta beslut om exempelvis 
riktningen på verksamheten. Det är i ett sådant läge som både 
legitimiteten i relation till potentiella anslagsgivare blir intressant samt 
att det inte på samma sätt är intressant för de som arbetar aktivt att 
lägga mycket tid på öppna möten där alla kvinnor ska få komma till 
tals. Efter ett tag upptäcker dock de aktiva att något har förändrats i 
kvinnogruppen – kanske den kollektiva och demokratiska dimension 
som från början var gruppens grundbult. Det är i ett sådant läge som 
”pendeln slår tillbaka”, särskilt om det projekt som man arbetat för 
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inte har lyckats få pengar, gruppen har kanske till och med mött 
motstånd från politiker och tjänstemän. 

Avslutningsvis menar jag att den problematik som kvinno-
grupperna brottas med när det gäller sina organiseringsformer visar på 
svårigheterna att bryta med etablerade former för hur organisering 
bör se ut. De signaler som aktivisterna uppfattar från den etablerade 
politiken är att de bör organisera sig på ett mer ”riktigt” sätt och de 
menar också själva att det finns fördelar med att vara en förening. 
Samtidigt bygger kvinnogrupperna på en idé om kvinnors deltagande 
och direkt demokrati i beslutsfattandet. Detta kan leda till en spänning 
vad gäller kvinnogruppernas sätt att organisera sig – en spänning 
mellan legitimitet och ett slags organiseringsideal. Denna spänning kan 
förklara varför kvinnogrupperna pendlar mellan en mer traditionellt 
hierarkisk organiseringsform och den direktdemokratiska form som 
uttrycket nätverk ha kommit att symbolisera.  
 
 
Utbildning, företagande och inflytande  
– organiseringens innehåll 
Utbildning och företagande har tillsammans med olika typer av träffar 
och möten dominerat innehållet i kvinnogruppernas arbete. På olika 
sätt, från att arrangera enskilda föredrag till ambitioner att starta 
kvinnouniversitet, har de grupper som studerats arbetat med utbildning. 
Kvinnors eget företagande, ofta i kombination med utbildning, har 
också prioriterats – framför allt i Robertsforsvinden som startade som 
en grupp för kvinnor med egna företag. Även sakfrågor som barn-
omsorg, miljö och arbetslöshet eller att skapa tillåtande mötesplatser 
har varit centrala ingredienser i kvinnogruppernas aktiviteter. Grupperna 
har också på olika sätt försökt påverka den etablerade politikens 
prioriteringar, både i enskilda sakfrågor där Kvinnor i Storsjö kan nämnas 
som ett exempel, och mer allmänt som när Robertsforsvinden på den 
internationella kvinnodagen 8e mars 1996 offentligt ifrågasatte den 
låga andelen kvinnor på ledande positioner i den etablerade politiken.  

Det övergripande syftet med att starta Q i Berg var enligt 
initiativtagarna att skapa mötesplatser för kvinnor. Denna ambition är 
också något som återkommer hos aktivister i de övriga grupperna i 
Bergs kommun. De grupper som tydligast har poängterat vikten av att 



 125

kvinnor träffas är Kvinnor i Hackås och Kalaspinglorna, som riktat in 
sig på att arrangera trevliga och återkommande träffar för kvinnorna i 
sina byar. Att arrangera fester har alltså använts som ett sätt att skapa 
mötesplatser för kvinnor, vilket tydligast illustreras i Kalaspinglornas 
verksamhet. Över huvud taget finns det ”festliga”, eller det ”lustfyllda”, 
med i det som kvinnogrupperna i Berg ägnar sig åt. Kvinnor i Hackås 
vill ha en blandning mellan ”allvar och flärd” i sina arrangemang, och 
Kvinnor i Klövsjö ordnar slydagar med middag och dans – för att 
bara nämna några exempel. Men det blir också mer än bara fester. I 
Hoverberg har nätverket bland annat lett till en mycket aktiv 
byutveckling. I Hackås är kvinnorna eventuellt på väg att fördjupa sin 
gemenskap och öka sin kunskap om kvinnors situation i samhället. 

Kvinnors företagande, miljövård, problem med barnomsorgen och 
arbetslöshet har varit konkreta problem och frågor som samlat kvinnorna i 
Skålan, Klövsjö, Storsjö och Hackås. Exemplen visar också på att det 
är centralt för dessa grupper att samlas kring något konkret. Ett 
problem som man måste ta itu med kan i förlängningen leda till att 
kvinnors engagemang i förändringsarbete förstärks. De intervjuade 
kvinnorna menar att det finns alltför många föreningar som är 
pappersprodukter och som inte gör något. Att starta en egen förening 
är dock något som kvinnogrupperna för det mesta varit tvungna att 
göra för att kunna söka ekonomiskt stöd till olika aktiviteter och 
satsningar. Det är enbart Kvinnum som har delat ut bidrag till 
”nätverk”, det vill säga kvinnogrupper som inte är en egen förening.  

För både Qulan och Robertsforsvinden har satsningen på att starta 
ett kvinnouniversitet inneburit det mest omfattande arbetet. Båda 
grupperna arbetade med den frågan under cirka fyra års tid. Av delvis 
samma, men också olika anledningar, kom inget kvinnouniversitet till 
stånd, varken i Kiruna eller i Robertsfors. Idén bakom kvinno-
universitet var att erbjuda kvinnor, och även män, olika former av 
utbildning, från medvetandehöjande grupper till universitetskurser. 
Med andra ord en mycket stor spännvidd eller en bred användning av 
begreppet utbildning. Feministisk pedagogik och undervisning med 
specifik inriktning på kvinnors behov och kvinnors erfarenheter sågs 
som centrala i idén om ett kvinnouniversitet.

 
 

Qulan hade redan före kvinnouniversitetstanken formulerades, 
initierat särskilda utbildningar för kvinnor. Kvinnovetenskapligt forum 
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vid Umeå universitet gav under 1993 tio-poängs kursen Kvinnors 
villkor på distans i Kiruna. Syftet med kursen var att ge studenterna 
en bild av kvinnors situation i samhället både i nutid och i ett 
historiskt perspektiv, en bild som problematiserade maktrelationerna 
mellan kvinnor och män. Qulan startade också under 1994 en ettårig 
hantverksutbildning för kvinnor i samhället Vittangi. Efter kurs-
avslutningen ställde eleverna ut sina verk, först i Kiruna och sedan på 
länsmuseet i Luleå. 

Liksom i Kiruna hämtade Robertsforsvinden idén och inspirationen 
från Berit Ås kvinnouniversitet som startat i Norge ett tiotal år 
tidigare. Inom kvinnouniversitetets ram skulle allting rymmas – från 
studiecirklar till högskoleutbildning. Kvinnorna i Robertsfors-vinden 
såg ett kvinnouniversitet som ett sätt att kombinera utbildningar och andra 
kunskapsinriktade aktiviteter som redan planerades, inletts eller 
genomförts. Visionerna handlade om arkeologiska kurser, livsmedels-
förädling, en hantverksby i anslutning till kvinnouniversitetet, med 
mera. Samtidigt fanns planer på högskolekurser och folkhögskole-
kurser, med inhyrda lärare från universiteten i Umeå och Luleå. 
Kvinnors företagande fanns också kvar som ett grundtema. Kvinno-
universitetet skulle främst vara till för kvinnorna i Robertsfors, men 
även öppet för kvinnor utanför kommunen. Ambitionen från början 
var också att ha ett eget hus som skulle vara kvinnouniversitetets 
lokaler. Idén om ett eget hus, ett konkret, fysiskt rum för kvinnor att 
samlas i, har hela tiden funnits kvar även om inriktningen på arbetet 
har förändrats. 

Genom ansökan om ekonomiskt stöd från kommunen fick 
Robertsforsvinden pengar för en fem månader lång förstudie där 
syftet var att undersöka vilka behov av utbildning som fanns hos 
kvinnorna i Robertsfors kommun. Förstudien genomfördes av två kvinnor 
som tidigare arbetat på kommunkontoret. I slutet av 1994 beslutade 
kommunen att ge Robertsforsvinden två års finansiering för ett kvinno-
universitetsprojekt. Redan under förstudien hade en styrgrupp tillsatts, 
bestående av kommunpolitiker och tjänstemän från både kommunen och 
arbetsförmedlingen samt kvinnor aktiva i Robertsforsvinden. 

En projektledare anställdes för kvinnouniversitetsprojektet, och 
hon arbetade bland annat med att få igång olika utbildningar på orten. 
En av dessa hette ”Kvinnligt/Manligt” och på den medverkade lärare 
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från Umeå universitet. Robertsforsvinden initierade också en kurs i 
livsmedelsförädling som gav upphov till ett kooperativ, Stenegård, 
som idag har ett kök godkänt för livsmedelsförädling. Stenegård drivs 
främst av kvinnor varav några var drivande i Robertsforsvinden under 
flera år, men där finns även några män med. 

Under 1995 fick Robertsforsvinden information om att Västerbotten 
skulle starta ett regionalt resurscentrum för kvinnor. Projektledaren 
fick då i uppdrag av styrgruppen att arbeta för att detta skulle placeras 
i Robertsfors. Robertsforsvindens medlemmar betraktade det regionala 
resurscentrat som en uppföljning av tankarna om ett kvinno-
universitet – och det var också den bild som förmedlades i den 
länsgrupp om ett kvinnouniversitet som fanns på länsstyrelsen och 
som leddes av den dåvarande landshövdingen. Mycket av projekt-
ledarens arbete under två år handlade därför om lobbying och 
förhandling om det regionala resurscentrat. 

Hela tiden var det osäkert om det skulle bli någon fortsättning på 
kvinnouniversitetet och en av de svårigheter som projektledaren 
poängterade var att det inte gick att arbeta med någon framför-
hållning. Organisationen av projektet var också otydlig, exempelvis 
rådde det osäkerhet om vilken roll som styrgruppen hade i relation till 
kommunstyrelse och kommunchef. Kommunstyrelsen beslutade 
också att inte satsa på ett kvinnouniversitetet utan istället starta ett 
studiecentrum. Först skulle detta studiecentrum ha ett könsperspektiv, 
men när det genomfördes var det ett ”vanligt” studiecentrum. Skälet 
som kommunledningen angav till att kvinnouniversitetet inte fick 
fortsätta var att projektledaren inte hade nått ut tillräckligt till kvinnorna i 
kommunen. I intervjuerna med medlemmarna i Robertsforsvinden tolkas 
detta besked som inte överensstämmande med det arbete som projekt-
ledaren utförde och besvikelsen var stor över att detta långvariga 
arbete inte gav något resultat. Som en av aktivisterna uttryckte det: 
 

” Det skulle bli så mycket själ i kvinnouniversitetet, 
studiecentrat kommer aldrig att ha nån själ, det blir som 
vilken skola som helst. Det blir ju det här.” (ur intervju 
med medlem i Robertsforsvinden) 

 
I Qulans fall kanaliserades kvinnouniversitetstanken in i det regionala 
resurscentrat för kvinnor, Liera. Omställningen blev inte lika 
dramatisk som i Robertsfors eftersom Qulan blev en drivande del i 
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Liera tillsammans med två andra kommuner i Norrbotten. Ett av 
problemen med arbetet med kvinnouniversitetet var namnet – och att 
starta en så omfattande utbildning på en så liten ort. Därför såg Qulan 
sin chans att förverkliga sina ambitioner genom att bli ett resurscentra 
för kvinnor i stället. 

Sammanfattningsvis har både Robertsforsvinden och Qulan satsat 
på projekt som innebär att de har behövt söka ekonomiskt stöd från 
bland andra respektive kommun och länsstyrelse. Utbildning, men även 
företagande, har varit de etiketter som projektet har kunnat sorteras 
under, något som jag tidigare har konstaterat fungerar i relation till 
den etablerade politiken. Dessa kategorier överensstämmer med den 
etablerade politikens egna indelningar av politiska frågor (Rönnblom, 
1997). På samma sätt som när det gällde formen för organisering är 
problemet för kvinnogrupperna att kunna kommunicera sina idéer 
med företrädare för den etablerade politiken – här i betydelsen 
potentiella finansiärer. I arbetet med att starta kvinnouniversitet är 
min tolkning att det aktivisterna ville fylla sitt projekt med inte 
överensstämde med den etablerade politikens förväntningar på vad 
utbildning bör innehålla. I denna motsättning mellan aktivisterna och 
politikerna synliggörs en krock mellan aktivisternas helhetsambition i 
sitt engagemang och den etablerade politikens sektorisering. För 
medlemmarna i Robertsforsvinden och Qulan betydde ett kvinno-
universitet mycket mer än ”bara” utbildning – mötesplats, 
medvetandegörande och synliggörande av kvinnors erfarenheter fanns 
med. Detta motsvarar inte den etablerade bilden av vad ett universitet, 
eller utbildning överhuvudtaget, anses ska vara.  

Aktivisterna i Bergs kommun har arbetat med mindre projekt där 
behovet av ekonomiskt stöd inte varit lika omfattande. Det har ofta 
handlat om att engagemanget i gruppen har bestått av att tillsammans 
genomföra aktiviteter som försäljning, kulturella engagemang eller 
festligheter. På så sätt har aktivisterna sällan behövt relatera sin 
verksamhet till den etablerade politiken, och därmed inte heller 
behövt få sin verksamhet ifrågasatt. Å andra sidan har kvinno-
gruppernas engagemang byggt på helt ideella krafter och de har inte 
kunna driva några större projekt i stil med kvinnouniversitetsidén. 
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Anpassning mot vinst eller förlust? 
 – förhållningssätt till den etablerade politiken 

”Robertsforsvinden kan ses som någon form av stöd-
trupp till de kvinnor som arbetar partipolitiskt. Partierna 
i Robertsfors är ganska förstoffade. Gruppledarna har 
sin åsikt som de alltid har haft och alltid kommer att ha. 
De tjejer som sitter med har i princip inget att säga till 
om. Det har börjat krypa fram lite idéer om att göra 
insprängningar i de olika politiska partierna. Det är så få 
personer i kommunen som engagerar sig, det är de gubbar 
som alltid har gjort det. De yngre som har engagerat sig 
har varit med ett tag men sedan slutat, eftersom de inte 
sett nåt resultat. ” (ur  intervju med medlem i Robertsforsvinden) 

 
Sedan starten har Qulan arbetat för att påverka kommunpolitiken att 
prioritera det som gruppen definierat som kvinnors intressen. I första 
hand har det handlat om att få pengar till sin egen verksamhet, men 
man har också haft ambitioner att påverka i andra frågor. I början av 
nittiotalet drev Qulan frågan om ett trevligare centrum, med fler 
affärer och trivsammare miljö. På utbildningssidan har Qulan arbetat 
för att kommunen skulle finansiera Qultek projektet som jag berörde i 
det avsnitt som behandlade aktiviteter. Qulan har också sedan starten 
uppvaktat kommunalrådet på internationella kvinnodagen den 8 mars 
och på olika sätt försökt påverka politikerna att ta till sig och prioritera 
jämställdhetsfrågor. Bland annat arrangerades 1996 en utbildningsdag 
för politiker, både kvinnor och män, i syfte att öka deras kunskaper 
om kvinnors och mäns villkor i samhället. Under våren 1998 inleddes 
arbetet med att skapa ett tvärpolitiskt nätverk för kvinnliga politiker, 
och satsningar för att stödja de nya kvinnor som kom in i kommun-
politiken efter valet planerades. Frågan ansågs angelägen utifrån att så 
pass många kvinnor väljer att lämna sina politiska uppdrag. Qulan har 
också, särskilt i den ansökan om pengar som ställdes till kommunen 
1998, erbjudit sig att hjälpa kommunen i jämställdhetsarbetet, genom 
att vara sakkunniga, komma med förslag, genomföra utbildningar, och 
liknande saker. Trots att kommunen beviljade anslaget till föreningen 
har de inte visat något intresse för Qulans erbjudande. 

Som jag ser det har Qulan hela tiden arbetat nära den etablerade 
politiken, samtidigt som kvinnogruppen lyckats bibehålla sin 
autonomi. Qulan har alltid haft medlemmar som varit aktiva i den 
etablerade politiken och på så sätt haft bra kontakter till både politiker 
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och tjänstemän. Detta skulle ha kunnat betyda allt mer anpassning till 
den etablerade politikens krav på organiseringsform och innehåll men 
det är ingen av medlemmarna som tolkar situationen så. Till en viss 
del kan förändringen i organisationsform tolkas som en anpassning 
till den etablerade politiken. Samtidigt har Qulan haft egna lokaler och 
egen ekonomi på ett annat sätt än exempelvis Robertsforsvinden där 
de större projekten hanteras av kommunen. I avsnittet om stöd och 
motstånd i nästa kapitel kommer jag att diskutera detta vidare. 

Qulan har däremot successivt förändrats från att fokusera den 
egna organiseringen till att initiera kvinnors organisering och projekt 
för kvinnor. ”Sprängkraft” och den kvinnliga företagarföreningen kan 
ses som exempel på hur Qulan initierat kvinnogrupper som sedan 
övergått till att bli mer självständiga. Att vara ett paraplynätverk kan 
tolkas som en lösning på problemet med att vara till för ”alla kvinnor” i 
kommunen. Istället för att ha ambitionen att representera alla strävar 
man efter att ge alla möjligheter att få stöd och hjälp att genomföra 
egna idéer. Kansliets funktion blir också tydligare, och kanske viktigare, i 
och med att detta betonas. Det underlättar för kvinnor att söka upp 
Qulan om det finns minst en fysisk person på en fysisk plats som 
kvinnor kan vända sig till direkt. Flera av dem jag intervjuat betonar 
också vikten av att ha en lokal som är fristående från kommunhuset. 
De anser att det är viktigt att inte bli sammanblandade med kommunen, 
att det ska vara tydligt att Qulan är en fristående förening, partipolitiskt 
obunden, som arbetar för kvinnorna i kommunen. De kvinnor som 
arbetar med Agendum i Bergs kommun driver ett liknande resonemang 
och betonar att det är oberoendet som ger möjligheterna att påverka 
kommunen. Att stå utanför ger möjligheter att förhandla och det är därför 
en framkomlig strategi gentemot kommunens politiker och tjänstemän. 

Robertsforsvinden har haft en betydligt närmare relation till den 
etablerade politiken genom att de har arbetat tillsammans med 
kommunen i olika projekt. När det exempelvis gäller pilotprojektet 
för att starta ett kvinnouniversitet var kommunen projektägare och 
projektledarna var kommunalt anställda. Flera av medlemmarna i 
Robertsforsvinden är också de som starkast har betonat att politiker 
och tjänstemän motarbetar kvinnogruppens arbete och flera aktivister 
ger uttryck för en uppgivenhet i relation till den etablerade politiken 
(mer om detta i kapitel sex). 
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Jag vill karaktärisera kvinnogruppernas inriktning på projekt som 
ett sätt att förhålla sig till den etablerade politiken. Qulan har hela 
tiden handlat mycket om projekt. Först var själva nätverket ett projekt 
och efter det har föreningen Qulan härbärgerat och drivit ett antal 
olika projekt. Initiativtagarna var inne på detta redan från början. 
Sedan 1997 är Qulan ett lokalt resurscentra för kvinnor – något som 
kan betraktas som ett projekt eftersom resurscentrat drivs med 
projektpengar, framför allt från länsstyrelsen och från EUs strukturfonds-
medel. Hur kan detta tolkas? En tolkning är att Qulan har vana vid, 
och har accepterat, att anpassa sig till den etablerade politiken. På 
grund av denna vana att hantera projekt och relatera sin verksamhet 
till kommunens och länsstyrelsens företrädare blev det möjligt för 
Qulan att själv bli en del av resurscentraorganisationen – att bli ett 
lokalt resurscentra blev en möjlighet för föreningen att bibehålla kansliet 
som en bas verksamheten. Det är dock inte klart i vilken utsträckning, 
eller på vilka sätt, som Qulan har anpassat sig för att uppnå detta. 

Ett annat tema i kvinnogruppernas förhållningssätt till sin 
omgivning är den ”direkta” relationen till män. I flera fall verkar det 
finnas en underliggande ambition att bete sig avväpnande i relation till 
männen i byn. Slydagarna i Klövsjö fyller enligt min tolkning en sådan 
funktion. Det kvinnliga nätverket visar att dom inte är ”farliga” 
genom att bjuda in till gemensamma aktiviteter för alla invånare i byn. 
Ett annat sätt att undvika risken med att uppfattas som ett hot är att 
hålla den enkönade, ”kvinnliga”, verksamheten inom den av tradition 
privata sfären. Kalaspinglorna i Hoverberg är här det bästa exemplet. 
När nätverket träffas handlar det främst om födelsedagsfester, men 
när dessa kvinnor vill påverka byns framtid startar de en byautvecklings-
grupp där männen inbjuds att vara med. På så sätt undviker de att tränga 
sig in på den etablerade politikens arena som enkönad grupp, som 
kvinnor, vilket är en motsatt strategi i jämförelse med exempelvis Qulan. 

Utgångspunkten för min tolkning är att den rådande politiska 
ordningen visserligen sätter ramarna för vad som kan sägas men att 
kvinnogrupperna samtidigt kan ”töja på” i relation till denna ordning 
genom att anpassa eller utmana eller bortse från den. I Berg, och det 
gäller särskilt Agendum, har aktivisterna i stor utsträckning valt att gå 
förbi den etablerade politiken, särskilt på kommunal nivå. De har arbetat 
och även fått pengar på andra sätt, inte minst genom transnationella 
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projekt. De mindre kvinnogrupperna i byarna i Berg jobbar mycket 
lokalt med sina frågor, försöker ibland att påverka politiker och tjänste-
män, men har inga planer eller förhoppningar om att de ska få något 
ekonomiskt stöd. Qulans representanter betonar att politikerna i 
Kiruna är så illa tvungna att gå Qulan till mötes – ”de kan ju inte 
undvika att se hur det är”. Kvinnorna i Qulan är tydliga gentemot 
politikerna, uppvaktar kommunalrådet varje år på 8e mars, är övertygade 
om att de måste ha sin egen lokal och stå fria. Robertsforsvinden har i sin 
relation med den etablerade politiken försökt att få komma till tals, att 
förklara sina idéer. De har suttit i kommittéer, de har kompromissat 
med sina idéer. De har inte konfronterat utan mer anpassat sig. 

Den grupp som mött mest motstånd och idag nästan inte existerar 
är Robertsforsvinden, något som jag kommer att diskutera mer 
utförligt i nästa kapitel. Kan det vara så att Qulan, som har varit mest 
tydligt kritisk mot ordningen, också har vunnit på det? Maud Eduards 
har i sin studie av landets kvinnojourer visat på att de jourer som 
ställer sig mest kritiska mot den etablerade ordningen och som är 
mest tydliga med en feministisk kritik av hur kvinnor behandlas i 
dagens samhälle är de som får mest offentligt ekonomiskt stöd 
(Eduards, 1997). Hennes slutsats är att det verkar löna sig att bråka, 
även om det innebär att man får ta emot en hel del kritik. 

Min övergripande slutsats är att kvinnogruppernas praktiker, både i 
form av själva organiseringen och de aktiviteter som genomförs, 
utmanar den etablerade politiken. För vissa grupper har det inneburit ett 
ökat handlingsutrymme, medan andra har fått sin handlingsfrihet 
inskränkt. De förhållningssätt eller strategier som kvinnogrupperna 
anammar för att möta politikernas motstånd skiljer sig mellan grupperna, 
från anpassning till avståndstagande eller en mer självständig position 
i relation till den etablerade politiken. I nästa kapitel kommer jag att under-
söka aktivisternas förhållningssätt till den etablerade politiken genom 
att analysera hur de själva uppfattar den. Genom att även diskutera 
aktivisternas uppfattningar om motiv och målsättningar med den egna 
organiseringen kommer jag att kunna diskutera kvinnogruppernas 
motstånd mot den etablerade politiken från en delvis annan infalls-
vinkel. Medan jag i detta kapitel har försökt beskriva och analysera 
kvinnogruppernas praktiker kommer jag att i nästa diskutera hur de 
själva, och politikerna, betraktar dessa praktiker. 
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5 
 

Kvinnors organisering 
– att välja en annan form för politisk aktivitet 
 
 
Under nittiotalet, och särskilt efter Stödstrumpornas inträde på den 
politiska scenen, har kvinnor välkomnats till de etablerade politiska 
partierna på ett mer aktivt sätt än tidigare (Eduards, 1999). Kraven på 
en större representation av både kvinnor och ungdomar ledde till att 
särskilt unga kvinnor värvades inför valen 1994 och 1998. Flera 
partier har infört ett system med varvade listor – varannan man och 
varannan kvinna – för att på så sätt öka andelen kvinnor som 
förtroendevalda. Denna bild överensstämmer också med den inställning 
som flera av de politiker jag intervjuat ger uttryck för. Vissa menar att 
kvinnor har fått en ”gräddfil rakt in i politiken”. 

 
”… snarare tror jag att det kan vara, med en viss risk, 
något lättare att komma fram i politiken för en kvinna 
idag. Den unge mannen ska ju dessutom slå bort oss 
också, om vi säger att vi ska ha hälften på alla poster, så 
sitter det lite tunga män som har varit med länge men som 
bara är femtio, har man riktigt otur kan vi sitta på våra poster 
i femton år till.” (ur intervju med politiker i Robertsfors, 32) 

 
Kapitlets titel, Kvinnors organisering – att välja en annan form för 
politisk aktivitet, syftar på att många av de kvinnor som intervjuats i 
den här studien aktivt har valt bort den etablerade politiken till 
förmån för ett icke-traditionellt politiskt engagemang. Detta trots att 
hindren för att ta plats i de politiska partierna idag av flera forskare 
anses vara färre än någonsin tidigare (se exempelvis Karvonen & 
Selle, 1995 och Bergqvist, 1999). Samtidigt lämnar allt fler kvinnor 
sina politiska uppdrag, jämfört med män. Den etablerade politiken 
verkar med andra ord uppfattas som problematisk framför allt av 
kvinnor, även om män också tenderar att välja bort politiska uppdrag 
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(se exempelvis En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet, 
SOU 2000:1). 

Det här kapitlet behandlar aktivisternas och politikernas uppfattningar 
om kvinnornas särorganisering. Hur argumenterar aktivisterna för 
varför de har valt att organisera sig som kvinnor och hur formulerar 
de målsättningarna med sin organisering? Vilken syn har politikerna 
på att kvinnor i kommunen organiserar sig i egna grupper? I kapitlet 
kommer jag också att diskutera hur aktivisterna betraktar relationerna 
till den etablerade politiken. På vilka sätt förhåller de sig till den 
etablerade politiken och vilken betydelse kan dessa förhållningssätt ha 
för kvinnogruppernas handlingsutrymme? 
 
 
 
Varför ”bara” kvinnor? 
 – aktivisternas syn på sin egen organisering 
Hur betraktar aktivisterna det faktum att deras organisering är 
enkönad och vilken betydelse lägger de i detta? Sammantaget ger en 
genomgång av intervjumaterialet det övergripande intrycket att det 
faktum att aktivisterna ”bara” är kvinnor i sina grupper uppfattas som 
en självklarhet. Vissa informanter gav intryck av att inte ha funderat 
över frågan särskilt mycket innan de blev intervjuade av mig och deras 
svar var trevande. Andra hade färdigformulerade argument och det 
märktes att de tidigare varit tvungna att i olika sammanhang försvara 
sin organisering. Men självklarheten, och i vissa fall också nödvändig-
heten, att organisera sig i en kvinnogrupp var gemensam. Jag har delat 
upp de argument som aktivisterna framför i två huvudgrupper. Först 
behandlas temat ”en annan förståelse” och sedan temat ”det fungerar 
inte med män”. 
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”En annan förståelse” 

”Det är lättare att prata och lättare att förstå varann i en 
grupp med bara kvinnor. Kvinnor kan öppna sig för 
varann på ett annat sätt, utan att behöva skriva på något 
papper om tystnadsplikt.” (ur intervju med medlem i 
Robertsforsvinden, 80) 

 
Citatet illustrerar en vanlig inställning till den egna organiseringen. I 
en kvinnogrupp finns det öppenhet, trygghet och ömsesidig 
förståelse. Att träffas och ha kul, att hjälpa och stödja varandra och 
utbyta erfarenheter uppfattas som mycket värdefullt. Styrkan i det 
kollektiva betonas. Det är den gemensamma kvinnogruppen som gör 
det möjligt att agera utåt och arbeta för förändring – både i sitt eget 
liv och i samhället i stort. Kvinnogruppen uppfattas också som ett 
viktigt kontaktnät, både för den personliga utvecklingen och i arbetet 
med att skapa bättre förutsättningar för kvinnor i den egna kommunen. 
Det är alltid någon av kvinnorna som har en kontakt in i 
kommunhuset, en annan till länsstyrelsen och en tredje till den 
”vanliga” (mansdominerade) företagarorganisationen i kommunen. 

Det är en självklar kvinnogemenskap och kvinnoförståelse – en 
annan förståelse – som presenteras i intervjuerna. I några intervjuer 
drar aktivisterna paralleller till äldre tiders syjunta som de menar 
fungerade som en självklar mötesplats för kvinnorna i byn. Ofta 
exemplifieras behovet av särorganisering med att kvinnor pratar på ett 
annat sätt, när en man kommer in i rummet blir samtalet inte lika 
avslappnat. En informant menar att kvinnor betonar delaktighet 
medan män är ivriga att fatta beslut för att få komma igång. I 
intervjuerna motiveras dock sällan varför kvinnor talar eller beter sig 
på ett annat sätt – det betraktas som en självklarhet. 
 

”Man förstår ju varandras behov. Det blir inte samma 
form av konflikt heller, jag tror att många har blivit 
medvetandegjorda på det här att olikheterna, att acceptera 
olikheterna mellan kvinnor och män.” (ur intervju med 
aktivist i Berg, 71) 

 
Det är delvis oklart vilken typ av resonemang som ligger bakom den 
självklara kvinnoförståelsen, och här skiljer sig också informanterna 
åt. Vissa menar att kvinnor bara ”är” på ett särskilt sätt, i mina termer 
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till sitt väsen, och därför lättare kan förstå varandra. Andra lyfter fram 
kvinnors gemensamma villkor, att kvinnor har generellt lägre position i 
samhället jämfört med män. De informanter som är inne på en mer 
essentialistisk linje menar att det finns självklara och fasta skillnader 
mellan kvinnor och män och att dessa innebär att det både är enklare 
och bättre att kvinnor i vissa sammanhang organiserar sig separat. 
Kön betraktas alltså som något ”naturligt”, som en redan färdig del av 
en person. Detta synsätt kombineras ofta med ett kompletterande 
resonemang som går ut på att kvinnor och män bidrar med olika 
egenskaper till en fungerande helhet. I vissa intervjuer, särskilt med 
aktivister i Berg, jämför informanterna den egna kvinnogruppen med 
andra grupper i byn som består av män och det betraktas som positivt 
att kvinnors och mäns grupper kompletterar varandra.  

En annan, mer konstruktionistiskt inspirerad, linje vad gäller upp-
fattningen om kön företräds av aktivister som betonar skillnader i 
handlingsutrymme mellan kvinnor och män. Dessa aktivister menar 
att kvinnor förstår varandra bättre på grund av att de befinner sig i en 
underordnad position i relation till män. Förändringar i samhället 
drabbar kvinnor och män olika och gemensamma erfarenheter av 
ojämlika villkor ger kvinnor en gemensam förståelse. Det finns en 
tendens att de kvinnor som varit aktiva under en längre tid i större 
utsträckning betonar kvinnors gemensamma villkor och mer sällan 
har föreställningar om ett gemensamt ”kvinnligt” väsen. När dessa 
kvinnor argumenterar för vikten av egna kvinnogrupper refererar de 
till exempel till problem och motstånd från allmänhet och politiker. 
Aktivisterna ger också exempel på att kvinnors större ansvar för 
planeringen av vardagen inklusive den ständiga bristen på tid leder till 
gemensamma erfarenheter. 
 

”Jag tror att ofta har vi kvinnor, som det ser ut, vi har ju 
det här, männen tar ju större plats. Jag tror att ännu 
mera, som vi som bor här, jag tror att det är ännu mera 
så, utan att vi tänker på det så är det ju på männens 
villkor, vad dom här kvinnorna skulle behöva få, särskilt 
dom som vi inte har nått, dom skulle behöva sin egen 
plats och sin egen … utrymme, och därför behöver man 
bara träffas kvinnor, för att bli stark och sedan kan man 
gå tillbaka till sin arbetsplats, eller hem. Det kan ju vara 
den här diskussionen som man har hemma.” (ur intervju 
med medlem i Qulan, 77) 
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Oavsett vilken uppfattning om kön som präglar informantens 
resonemang menar alla aktivister att en kvinnogrupp är mer tillåtande 
än en grupp med män. Vikten av ett eget rum för kvinnor framgår 
tydligt i ovanstående citat, och materialet innehåller flera liknande 
exempel. I kvinnogruppen anses det möjligt att diskutera vilka 
problem som helst, och det finns en förståelse för kvinnors vardagsliv 
där ansvar för hem och barn ibland innebär att man inte kan delta på 
möten eller andra aktiviteter. Även om någon informant är kritisk och 
uppfattar den egna enkönade organiseringen som problematisk, 
framför allt på grund av mäns ifrågasättande bemötande, menar alla 
informanter att fördelarna överväger. En grupp med enbart kvinnor 
ger en annan frihet, ett annat handlingsutrymme. Så här säger en 
aktivist om blandade grupper: 

 
”… det blir på ett annat plan och man kanske inte tar 
upp dom här små problemen som är så viktiga för en 
själv … men det törs man ta upp (bland kvinnor, förf. 
anm.), man törs ta upp att man har problem med 
barnomsorgen, såna här små problem och ändå kan 
man få den här responsen, den här feedbacken.” (ur 
intervju med medlem i Robertsforsvinden, 16) 

 
I den här intervjun framträder också en syn på de egna problemen 
som ”små”. Detta synsätt kan tolkas som en illustration av de normer 
som aktivisterna förhåller sig till när det gäller vad som anses viktigt 
och relevant att ta upp i olika sammanhang och grupperingar. Den 
egna organiseringen blir ett sätt för kvinnor att få diskutera det som 
berör dem. Dessa aktivister diskuterar inte sin situation på samma 
explicita sätt som gjordes i sjuttiotalets kvinnorörelse, men deras 
praktik blir densamma – särorganisering. Vissa aktivister baserar sin 
organisering på det som definieras, både av tradition och av dem 
själva, som privata problem som inte får plats på den etablerade 
politikens dagordning. Genom att organisera sig och även ta sig an 
traditionellt politiska problematiker överskrider aktivisterna etablerade 
gränsdragningar för det politiska – på så sätt görs det privata politiskt.  
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”Det fungerar inte med män” 

Samtidigt som särorganiseringen av många aktivister betraktas som en 
självklarhet ger vissa nästan intryck av att ha blivit tvingade till 
särorganisering. Flera ser problem med särorganiseringen och vill gärna 
se andra möjligheter som innebär att män och kvinnor arbetar 
tillsammans. Några grupper accepterar också män som medlemmar – 
vissa med restriktionen att de inte får sitta i styrelsen, andra utifrån att 
de menar att det inte finns någon mening med att stänga ute män, 
eftersom att de ändå inte vill vara med. Samtidigt menar de att som 
samhället ser ut är det nödvändigt med egna grupper för kvinnor. 
Organisering tillsammans med män betraktas av olika anledningar inte 
som en framkomlig väg om syftet är att stärka kvinnors positioner. 
 

” Att just när man ska ta det första steget, våga, så 
kanske det är lättare att träna sig i att prata och uttrycka 
sig i en grupp om man bara är kvinnor. Men sen blir ju 
nästa steg, det kan ju vara så med såna här nätverk 
också, just att få känna att det här är nånting vi gör, att 
man kanske vågar vara lite mer sig själv när man inte 
också ... jag menar det finns ju andra aspekter på det här 
som tillkommer, om man är i blandade grupper. Då är 
det det här att man ska behaga och ... det finns ju så 
många olika aspekter när man kommer i den relationen, 
man till kvinna, som inte behöver finnas om man bara 
är kvinnor. Sen tror ju jag att det är bra med såna här 
kvinnogrupper men jag tror att man måste ha både och. 
Man kan ju inte bara vara i kvinnogrupper. Jag tror att 
det kan vara så att man kan nog inte göra dom 
överflödiga heller, kvinnogrupperna.” (ur intervju med 
aktivist i Berg, 38) 

 
Den tydliga dubbelheten i synen på särorganiseringen kan tolkas som 
att organiseringen betraktas som ett nödvändigt ont, ingen vill egentligen 
ha det så här men särorganiseringen behövs för att kvinnors behov 
ska beaktas. Att organisera sig med män innebär krav på anpassning. 
Jag menar att det kan tolkas som att dessa kvinnor organiserar sig av 
nödvändighet. Det är inget aktivisterna ”egentligen” vill, eller drivs till 
mot bakgrund av någon ideologisk, feministisk övertygelse. Det är 
helt enkelt nödvändigt för att klara av att överleva i ett lokalsamhälle 
som både kvinnor och män i allt högre utsträckning lämnar och som 
aktivisterna menar missgynnar kvinnor. Kvinnors utsatthet, i kombination 
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med problemen med att leva i en avfolkningsbygd, gör organiseringen 
till något som handlar om att kunna bo kvar där man valt att leva.  

Flertalet av de kvinnor som intervjuats menar att målet med 
organiseringen är att den inte ska behövas. Tanken att kvinnogruppen är 
en plats för att ”träna” sig tillsammans i en trygg miljö framkommer i 
flera intervjuer. Organiseringen som kvinnor blir en strategi för att bemöta 
den otrygghet och det osynliggörande som man upplever i ”vanliga” 
grupper där både män och kvinnor finns med. På sikt ska kvinnor, genom 
att stödja varandra, ha blivit så pass starka att ingen särorganisering är 
nödvändig. Samtidigt har aktivisterna svårt att se när detta mål skulle kunna 
uppnås. I intervjuerna diskuteras målet i mer i visionära termer. Männens 
övertag i samtalen, i ett gemensamt arbete, står i vägen för förändringen. 

” Helst skulle jag vilja se att man kunde arbeta parallellt 
män och kvinnor, det skulle kännas väldigt riktigt, men 
det är ju så att männen tar ju gärna över, med dom här 
härskarteknikerna, på olika sätt, medvetet eller omedvetet, 
och kvinnor faller väldigt lätt undan. Äh jag tar disken, 
äh jag … vi plockar undan här nu så det blir snyggt på 
bordet, såna där småsaker. För den skull menar jag inte 
att man måste ha det så där vansinnigt uppdelat att 
männen tar bilarna och sköter dom och byter däck och 
sånt, utan att flickor och kvinnor ska kunna göra såna 
saker också.” (ur intervju med medlem i Qulan, 73) 

 
Finns det då några skillnader mellan och inom de kvinnogrupper som 
jag har studerat i fråga om hur man argumenterar om sin 
organisering? Det är framför allt aktivisterna i Qulan som skiljer ut 
sig. De poängterar i högre utsträckning det skeva maktförhållandet 
mellan könen som orsaken till organiseringen även om de finns 
informanter som menar att det är kvinnors särskilda egenskaper som 
är anledningen till särorganiseringen. Qulans medlemmar är också 
övertygade om att kvinnors särorganisering behövs för att ge kvinnor 
möjligheter att träffas och stödja varandra. Flera tar upp problemet 
med det som uppfattas som manliga och traditionella organisations-
former och förespråkar kvinnogruppens mer lösa organisering. Budskapet 
är att kvinnor måste få skapa sig egna och trygga rum. 

Flera av aktivisterna i Berg följer en mer essentialistisk linje i hur 
de betraktar kön och poängterar en gemensam kvinnoförståelse som 
motiv till sin särorganisering. Även bland dem finns dock de som 
framhåller vikten av den egna organiseringen som strategi för att kunna 
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rubba den rådande mansdominansen. Aktivisterna i Robertsfors-
vinden befinner sig i en slags mellanposition. De som har varit med i 
kvinnogruppen en längre tid betonar i högre utsträckning att män har 
ett maktövertag, och att kvinnor måste stödja varandra för att orka 
driva förändringsarbete. Andra för fram en mer essentialistisk syn på 
kön och menar att anledningen till särorganiseringen är att kvinnor är 
lika varandra till sitt väsen och därför kan förstå varandra bättre. 
Sammanfattningsvis, oavsett om aktivisterna menar att det är 
kvinnors väsen eller villkor som förenar dem, menar alla att kvinnors 
position i samhället bör stärkas. 

 
 
 

Att öka kvinnors inflytande  
– aktivisternas syn på organiseringens målsättning 

 
”…personligen för oss som är engagerade så handlar det 
om något mer djupgående, att ändra hela 
maktstrukturen på något sätt. Samtidigt har vi gått på 
pumpen några gånger och då funderar man på om vi 
borde skita i det här och göra nånting annat.” (ur intervju 
med medlem i Robertsforsvinden, 3) 

 
I informanternas beskrivningar av hur de uppfattar målsättningen 
med sin grupp finns ett tydligt fokus på makt. Att ändra maktbalansen 
mellan män och kvinnor i lokalsamhället framstår som en av huvud-
anledningarna till den egna organiseringen. Uttryck som att göra sig 
själv och andra kvinnor medvetna om kvinnors ojämlika situation i 
samhället, att ge kvinnor självförtroende, att ta för sig och förverkliga 
sina ambitioner, att driva lokala frågor som har betydelse för kvinnor 
tyder på en mer eller mindre tydligt formulerad könsmaktanalys. 
Formuleringen av gruppernas målsättningar blir därför ofta 
omfattande – det är en helhetsförändring av lokalsamhället som krävs. 
Aktivisterna talar alltså ofta i andra termer om sina mål jämfört med 
sina motiv för organiseringen, från att fokusera kvinnors likhet (i 
erfarenheter eller egenskaper) till att betona kvinnors sämre villkor i 
samhället jämfört med mäns. Det framför allt kvinnorna i Qulan men 
även i Robertsforsvinden som menar att målsättningen med organisering 
är att ändra maktbalansen mellan könen. I intervjuerna med aktivisterna i 
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Berg ligger tonvikten i högre utsträckning på att skapa mötesplatser 
för kvinnor och att stödja varandra. I dessa intervjuer är det också 
påfallande lite ”prat” om målsättningen med organiseringen.  

” Inget politiskt program att vi skulle ... det enda vi hade 
var en mycket, mycket luddig målsättning, att utveckla 
oss själva och vår kommun - och det sa vi väldigt tidigt. 
Mot vilka mål och med vilka medel och till vad det sas 
aldrig nånting, här var en levande organisk process hela 
tiden där vi hela tiden reagerade väldigt snabbt på snabba 
intryck, tack vara den information som vi sög åt oss. Och 
så har vi fortsatt att jobba.” (ur intervju med aktivist i Berg, 60) 

En av anledningarna till att de inte formulerar mer övergripande 
målsättningar kan vara att deras organisering är mer fokuserad mot 
olika specifika sakområden, som miljö, barnomsorg eller social samvaro. 
Dessutom formulerar aktivisterna sina målsättningar på olika plan. 
Vissa sätter själva gruppen och de kvinnor som ingår där i centrum, 
medan andra formulerar mål för ”alla kvinnor” i kommunen. I 
kvinnogrupperna i Berg ligger målsättningarna mer på en individuell 
nivå, i betydelsen att målet formuleras i termer av att medvetandegöra 
sig själv och andra medlemmar i gruppen – inte i termer av 
samhällsförändring. Med andra ord ställer aktivisterna i Berg i hög 
grad den egna gruppen i centrum, medan Qulans ambitioner delvis 
kan karaktäriseras som motsatta, eller åtminstone mer utåtriktade: 
 

”Det övergripande tycker jag är att man ska jobba med 
kvinnors och unga tjejers plats i Kiruna, man ska jobba 
för att man som kvinna har möjlighet att utbilda sig 
även här, man ska ha möjlighet att jobba här och en 
fritid som är min. Det är inte så att jag för att ha något 
att göra på fritiden, ha och ha, men att fritiden blir att 
sitta på ett skotersläp. Jag hatar det där, jag blir så störd, 
man ska kunna känna att man har en plats. Jag måste 
inte flytta för att känna det, jag ska kunna bo kvar och 
även om jag väljer att flytta, och jag tycker inte att det är 
helt fel, så ska man kunna känna att jag vill tillbaka för 
det finns något för mig att komma tillbaka till. Det är ju 
en jättestor grej, men där tycker jag att det är något som 
Qulan har börjat jobba med, för sju-åtta år sedan, det är 
ju det som har varit grundtanken. Sen finns det ju olika 
sätt att nå dit, jag vet inte hur man ska göra det, men det 
är det jag menar, att man måste komma åt dom som inte 
tänker sig att dom skulle behöva …” (ur intervju med 
Qulan medlem, 77) 
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Att stödja varandra men också andra utanför för gruppen är 
centralt för de kvinnor som är aktiva i Qulan och i Robertsforsvinden. 
De kvinnor som är aktiva i Qulan ställer ofta ”andra kvinnor” i 
centrum, de ser som sin målsättning att stödja andra kvinnor så att de 
ska kunna bo kvar och leva i Kiruna. Det sättet aktivisterna talar på 
visar också att Qulan är en grupp för kvinnor, inte enbart av kvinnor. 
Deras målsättning handlar inte främst om att stödja varandra utan om 
att söka upp kvinnor som av olika anledningar har problem – 
exempelvis arbetslösa kvinnor. ”… det är dom små kvinnorna här i 
Kiruna som vi försöker lyfta upp” som en medlem uttryckte det. 

Qulans medlemmar menar att målsättningen med gruppen till stor 
del är att fungera som ett paraply för andra kvinnor, enskilda och 
grupper. Qulan ska hålla i trådar, förhandla med kommunen, initiera 
projekt och framför allt hjälpa kvinnor eller kvinnogrupper som söker 
sig till Qulan för att de vill förverkliga en viss idé. Vissa av 
medlemmarna pekar ut särskilda områden, främst arbetsmarknaden, 
när de beskriver hur de ser på Qulans målsättning. Övergripande 
handlar det om att skapa möjligheter för kvinnor att stanna kvar i 
Kiruna, att kunna utvecklas utan att behöva flytta. 

” Jag tycker att det är svårt att säga att det finns nåt 
speciellt syfte, eller jag ser det inte så. Det är självklart 
att vi jobbar för kvinnor, för och med kvinnor kan man 
säga, men sen tycker jag att vi har så många olika projekt 
på gång som är olika, det kan vara både miljö, IT och 
jämställdhetsfrågor, som i sig är ganska vitt skilda, det är 
den kvinnliga aspekten som är sammanlänkande … men 
jag tycker samtidigt att det här att hitta sysselsättning för 
kvinnor är bland det viktigaste … ” (ur intervju med 
medlem i Qulan, 76) 

Aktivisterna i Robertsforsvinden sätter sig själva mer i fokus, att 
stödja och hjälpa varandra att orka med att vara engagerade i 
samhällsfrågor. Flera av de kvinnor som intervjuats kopplar också 
samman målet att få kvinnor att stanna kvar, att få arbete eller att 
starta företag, med behovet av en kvinnogrupp för att stärka varandra. 

”Jag tycker att målsättningen är att kunna utverka flera 
jobb till kvinnor, och stärka självförtroendet tror jag är 
jätteviktigt. Och fixa utbildningar och jobb … och man 
får en utbildning i nåt som man är intresserad av så 
stärker ju det självförtroendet också och så får man 
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stöttning på vägen. Just med att kunna få hjälp med att 
fixa sig ett jobb som man trivs med, och utveckla sig 
själv har vi också haft … jag har inte själv varit med på 
alla dom här grejerna för jag har inte haft tid, men jag 
har ju förstått på dom andra att det har varit bra, och 
märkt det på dom också. Dom blir tryggare och så …” 
(ur intervju med medlem i Robertsforsvinden, 20) 

 
Bland medlemmarna i Robertsforsvinden framgår det klart av 
intervjuerna att det är samhällsförändring som står i centrum, trots att 
kvinnogruppen startade som ett nätverk för kvinnliga företagare. Man 
ser som sin uppgift att granska den etablerade politiken och lyfta fram 
hur olika kommunala åtgärder gynnar respektive missgynnar kvinnor 
och män. Ett år till 8e mars gjordes en utställning som illustrerade 
fördelningen mellan kvinnor och män på politiska poster i kommunen 
med syftet att tydliggöra den starka mansdominansen bland exempelvis 
nämndordförande. Samtidigt finns ett företagarfokus kvar i Robertsfors-
vindens målsättning, även om det inte är uttalat. Eller rättare sagt 
betonar vissa medlemmar, som sökt sig till Robertsforsvinden just på 
grund av de själva är egna företagare, vikten av att arbeta med 
villkoren för kvinnors företagande. Dessa olika betoningar, eller sätt att 
uttrycka målsättningen, kan betraktas som en illustration av en 
successiv förändring av gruppens målsättning. Utgångspunkten för 
organiseringen var ju från början kvinnors företagande och fort-
farande lever detta kvar bland vissa av gruppens medlemmar. Andra 
som kommit in under senare år ser inte inriktningen på kvinnors 
företagande som något som intar en självklar plats i Robertsfors-
vindens arbete. 
 

”Man måste ha en företagaravdelning, som företagare 
tror jag inte att man orkar hålla på med samhälls-
utveckling för att man har en sån pressad tillvaro. Jag 
tror också att vinden måste jobba mycket mer med 
trivselkvällar, att samla kvinnor och inte ha några 
manliga föreläsare och sånt där skit … det är faktiskt 
viktigt att kvinnor träffas, gamla syjuntor och husmoders-
föreningar, dom hade en uppgift att fylla, och även för 
företagarna, att vi måste göra nåt slags skyddsnät för alla 
som bryter ihop, några rehabiliteringsplaner.” (ur intervju 
med medlem i Robertsforsvinden, 72) 

 



 144

Sammanfattningsvis framkommer i min tolkning tre linjer i de 
intervjuade kvinnornas beskrivningar av gruppernas målsättning – att 
ändra maktbalansen mellan kvinnor och män, att stödja varandra som 
kvinnor samt att verka för att påverka i vissa konkreta frågor som 
miljö eller företagande. Det är få informanter som enbart håller sig till 
en av dessa tre målsättningar, snarare är det så att de glider in i varandra 
och blir målsättningar på flera nivåer. Många menar att den övergripande 
målsättningen är att stärka kvinnors positioner, vissa argumenterar för 
detta utifrån en maktanalys om att män har större handlingsutrymme i 
samhället än kvinnor, andra har en mer pragmatisk inställning – kvinnor 
måste stödja varandra för att våga ta för sig. Man kan säga att den första 
typen av argument utgår från en analys om relationen mellan könen medan 
den andra enbart fokuserar kvinnors situation utan att relatera den till mäns. 

Den vida målsättningen ser jag som ett genomgående drag hos de 
tre grupperna – Q i Berg, Qulan och Robertsforsvinden – men även hos 
flera mindre grupper i Bergs kommun. I ett mer traditionellt perspektiv 
på politik skulle det kunna betraktas som ”flummigt” eller ”allt för löst” 
utifrån att kvinnogrupperna för samman offentliga och privata frågor 
och områden. Min alternativa tolkning, som är relaterad till ett vidare politik-
begrepp än det traditionella, är att grupperna kan ses som en parallell 
verksamhet till den etablerade politiken. Deras målsättning är lika omfattande 
som den etablerade politikens – att göra samhället bättre att bo och leva i.  

I de flesta fall blir organiseringen också en målsättning i sig – att skapa 
mötesplatser för kvinnor där kvinnor kan stödja varandra, dela varandras 
erfarenheter och så vidare. Här blir det tydligt att svaret på frågan om 
varför kvinnor organiserar sig separat både säger något om motiven till 
organiseringen och dess målsättning. Organiseringen uppfattas inte enbart 
som ett medel för att nå något, utan som ett mål i sig. Möjligheten att bo 
kvar i kommunen, eller med andra ord att hindra utflyttningen, finns 
också med som målsättning i många intervjuer, ofta i kombination med 
både behovet av ett eget rum och av mer konkreta målsättningar som 
att stödja kvinnor som är arbetslösa eller kvinnor som har egna företag.  

”Ja, så där luddigt tycker jag att vara med och göra 
bygden levande och få kvinnor att stanna, för unga tjejer 
att stanna i Kiruna, och det är ju viktigt för männen också, 
det är ju ett jättestort kvinnounderskott i Kiruna. Sen 
kan man då fundera hur, men det är det övergripande 
målet som jag ser det.” (ur intervju med medlem i Qulan, 54) 
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Utflyttningsproblematiken behandlas av flera informanter från 
Qulan och Robertsforsvinden. De ser detta som ett konkret problem, 
att kvinnor inte vill bo kvar, och menar att svaret inte enbart är en 
fråga om arbetsmarknadsinriktade åtgärder. Kvinnor måste trivas i 
kommunen, och då är social gemenskap och trygghet minst lika 
viktigt som ett jobb. Kiruna är i jämförelse med Berg och Robertsfors 
geografiskt mer perifert beläget, i relation till de större städerna vid 
norrlands-kusten. Det är exempelvis möjligt att studera eller arbeta i 
Umeå och bo i Robertsfors, och samma sak gäller relationen mellan 
Berg och Östersund. Kiruna har inga sådana pendlingsmöjligheter 
men är å andra sidan en större kommun med en större centralort.  

Avslutningsvis kan konstateras att betydelsen av att leva i glesbygd, 
framför allt uttryckt i termer av den överhängande risken för att 
utflyttningen från kommunen ska fortsätta, finns närvarande i stora 
delar av intervjumaterialet. De flesta informanter relaterar sin 
organisering till en slags ”överlevnadsproblematik”. Synen på den 
egna organiseringen som nödvändig illustrerar också självklarheten i 
att de människor som bor i glesbygd själva måste ta sig an den här 
problematiken eftersom de menar att ingen annan kommer att göra 
det.  
 
 
 
Motstånd eller stöd?  
– aktivisternas uppfattningar om relationerna till den 
etablerade politiken samt det övriga lokalsamhället 
Det är främst motstånd eller ointresse som de intervjuade kvinnorna 
menar att de möter från politiker och allmänhet. Även om informanterna 
har fått frågor om hur de uppfattar bemötandet från andra grupper i 
samhället har samtalet om stöd och motstånd framför allt handlar om 
relationen till den etablerade politiken. Kvinnogrupperna har ju också 
i olika omfattning närmat sig den etablerade politiken i syfte att få 
ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Bedömningen av denna relation 
skiljer sig däremot mellan de tre kvinnogrupperna. Det är framför i 
intervjuerna med medlemmar i Robertsforsvinden som motståndet 
från den etablerade politiken beskrivs som både stort och hämmande 
för gruppens verksamhet. I aktivistintervjuerna i Berg kan relationen 
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mer beskrivas som präglad av ömsesidigt ointresse, medan Qulans 
aktivister inte säger sig möta något större motstånd – något som de 
menar beror på att politikerna är tvungna att acceptera deras 
verksamhet. Flera medlemmar i Qulan menar också att de har stöd av 
vissa enskilda politiker, främst kvinnor.  
 

”Och sen så vände det igen, men tror jag i stort att 
politikerna, dom kan inte neka Qulan pengar, dom kan 
inte helt köra över Qulan, nu har vi funnits så länge och 
ändå visat på att vi har drivit dom här frågorna och vi 
har gjort det korrekt, det har inte varit nåt svammel så 
utan det vi har sagt att vi ska göra det har vi gjort, eller 
dom tidigare då. Jag tror ändå att i stort så har vi stöd, 
men sen kan vi också diskutera att handlar det om att 
dom verkligen vet vad vi gör och att vi är nånting att 
satsa på eller handlar det om att dom tycker att det ser 
ganska fint ut att stötta Qulan och det kanske man inte 
kan ställa sig emot, det vet jag inte riktigt. Det har också 
känts som att man har haft en diskussion och vi 
kommer nog inte att få pengar, dom kommer inte att 
stötta, det här kommer inte att gå igenom fullmäktige 
och sen har det liksom bara, klubbat och klart. Och då 
vet man inte. Hjälpte det att vi lobbade så mycket, 
diskuterade så mycket, var det det som gjorde det eller 
är det nåt sorts spel. Jag vet inte, jag kan inte avläsa dom 
här reglerna och jag har inte tålamod att hålla på och 
sätta mig in i det, jag blir trött på det.” (ur intervju med 
medlem i Qulan, 77) 
 

Samtidigt visar det här citatet att trots att Qulans medlemmar är 
relativt säkra på stöd från politiker och tjänstemän upplever de hela 
tiden en viss osäkerhet. Fler av de intervjuade kvinnorna menar att 
det är meningslöst att tro att något är klart, exempelvis när det gäller 
finansiering för ett projekt, om det inte finns ett formellt beslut på 
papper. De strävar efter att vara ”korrekta”, det finns inte plats för 
”något svammel” som en medlem säger i citatet. Denna strävan 
menar jag kan ses som ett exempel på hur kvinnogrupperna förhåller 
sig till de normer och regler som ställs upp av den etablerade 
politiken. I Qulan finns dessutom sedan starten en tradition av att 
explicit förhålla sig till den etablerade politiken. Som jag beskrev i det 
föregående kapitlet var också starten av Qulan delvis en annan än 
starten av de andra två grupperna. Qulan startades av kvinnor med 
höga administrativa och/eller politiska positioner i kommunen och 
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har på så sätt alltid haft en självklart koppling till den etablerade 
politiken. Visserligen har även Q i Berg och Robertsforsvinden haft 
politiker med, men de har varit färre och antingen på väg ut ur den 
etablerade politiken (Q i Berg) eller gått in i politiken efter att 
kvinnogruppen arbetat tillsammans i några år (Robertsforsvinden).  

En informant betonar att hon inte tror att politikerna skulle våga 
gå emot Qulan, de vet att det skulle möta motstånd. Enligt henne vet 
politikerna hur mycket pojkarna och männen får och det faktum att 
de faktiskt har döttrar själva gör att de tvingas se till kvinnors intressen. 
Aktivisterna i Qulan återkommer ofta till att orättvisorna mellan 
kvinnor och män är så tydliga i Kiruna. De menar att alla vet att det är 
ett problem och det dåliga samvetet gör att politikerna inte kan göra 
motstånd även om de skulle vilja. Sammantaget intar medlemmarna i 
Qulan en pragmatisk och vaksam inställning till den etablerade politiken, 
samtidigt som de menar att deras krav på stöd är självklara och att 
kommunen inte har något val. I förhållningssättet till den etablerade 
politiken märks en klar skillnad mellan de kvinnor som varit aktiva i 
Qulan länge och de som nyligen har kommit med. Den senare 
gruppen ser inte sig själva som lika insatta i hur ”förhandlingarna” 
med den etablerade politiken går till, men menar att politikerna i alla 
fall inte sätter käppar i hjulet för Qulan.  
 

” Ibland har det känts så här att, jo men visst är dom 
intresserade av oss men vi litar banne mig inte på det 
förrän vi får det skriftligt, jag gjorde inte det, jag litade 
inte på det förrän jag såg det skriftligt. För visst tyckte 
dom att, visst var det så bra och så många fina ord, men 
i handling kunde vi inte se nånting. Det är väl så, men 
där tror jag att vi inte är unika vi kvinnor, jag tror att när 
man söker pengar så är det så här med föreningar, det är 
samma sak, dom har jämställt oss med en förening, 
Kiruna jakt och fiske till exempel, en journalist gjorde 
nån gång då och då den jämförelsen.” (ur intervju med 
medlem i Qulan, 74) 

 
I Qulan har medlemmarna alltid utgjorts av en blandning av kvinnor 
med och utan uppdrag i den etablerade politiken –  även om 
majoriteten av medlemmarna och den engagerade kärnan inte varit 
partipolitiskt aktiva. Det är också Qulans medlemmar som i intervjuerna 
uttrycker den mest ”avslappnade” inställningen till politiken och som 
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menar att motståndet mot deras arbete inte varit särskilt stort. I 
intervjuerna med medlemmar i Robertsforsvinden handlar diskussionerna 
om relationerna till politiker och tjänstemän mycket om att motståndet 
mot deras kvinnogrupp tar sig subtila uttryck. De hävdar att det är 
svårt att sätta fingret på ”glastaket” som hindrar kvinnor att ta sig 
fram, både i politiken och på arbetsmarknaden. Ett exempel som ofta 
kommit upp i intervjuerna är att det förslag om ett kvinnouniversitet 
som Robertsforsvinden har arbetat med under ett antal år till sist blev ett 
studiecentra i kommunens regi. 
 

” Nu är det ett studiecentrum bara för män, även om vi 
sitter med i referens- och styrgrupper har dom inte gjort 
det möjligt för oss att delta när dom har möten. Jag fick 
inte ledigt från mitt jobb och dom har dom på dagtid, 
vissa av oss är egna företagare och vi kan inte sitta två-
tre timmar en dag på ett möte, jag kan inte bara gå från 
mitt jobb, det funkar inte så. Men vi sitter ju med i 
referensgruppen och på sista mötet (med Robertsfors-
vinden, förf. anm.) diskuterade vi att vi skulle försöka 
vara två på varje plats så alltid nån kan fara. För det går 
ju att göra det omöjligt på en massa olika sätt och vis.” 
(ur intervju med medlem i Robetsforsvinden, 72) 

 
Informanternas berättelser om kvinnouniversitetsidén och även om 
andra projekt, präglas av exempel på hur Robertsforsvindens med-
lemmar blivit osynliggjorda genom att inte få kallelser till möten eller 
tillgång till information. Flera menar också att Robertsforsvindens 
konkreta aktiviteter osynliggjorts, exempelvis att en av kommunens 
chefer presenterar idén om en företagardag i kommunen utan att 
överhuvudtaget nämna att Robertsforsvinden arrangerat en sådan ett 
par år tidigare. Huruvida denna typ av motstånd från kommunen 
uppfattas som medvetet eller inte är inte uttalat hos aktivisterna. 

Vissa av de intervjuade aktivisterna i Robertsfors noterar också 
vikten av att ha medlemmar och/eller goda kontakter in i kommun-
huset. Att exempelvis kommunchefens sekreterare är medlem i 
kommunens kvinnogrupp anses ha strategisk betydelse. Genom att 
finnas med i Robertsforsvinden blir hon säkrare som person samtidigt 
som kvinnogruppens möjlighet att nå fram till män på maktpositioner 
med sitt budskap ökar. 
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”… hur vi än bar oss åt var det jättesvårt att få en bra 
kontakt med kommunen och få dom att förstå vad vi 
ville med det här, då kände jag verkligen att vi pratade 
helt olika språk. Vi tyckte själv att vi verkligen målade 
upp en bild av alla saker som skulle kunna samlas i det 
här huset och hur bra samordningen skulle vara … om 
vi hade fått göra om det här tror jag nästan att det hade 
varit bättre att vi första månaderna hade tagit en grej 
och sen en annan nästa … Jag kände att dom bara 
tyckte att det var en massa svammel, och vad skulle det 
gynna och så … men som nu när man pratar om en 
liten sak kan man få dom att förstå att det kan vara en 
bra åtgärd.” (ur intervju med medlem i Robertsforsvinden, 80) 

Det här citatet illustrerar en frustration i kontakterna med kommunens 
politiker och tjänstemän och också ett problem som ofta kommer till 
uttryck i intervjuerna, även hos aktivisterna i Berg. Det anses inte 
möjligt att presentera en allt för genomarbetad och framför allt 
omfattande idé – då sätter sig politiker och tjänstemän på tvären. Idén 
måste se ut som om den även, och helst ursprungligen, kommer från 
politikern och/eller tjänstemännen och vara formulerad på rätt sätt. Idén 
som innebär övergripande lösningar på problem eller önskemål kan 
placeras i olika sektorer – arbetsmarknad, kultur och service – och ger 
enligt aktivisterna upphov till svårigheter i relation till politikerna. 

” men ibland att det är ett nödvändigt ont att ha oss 
med, dom skulle hellre vara utan, det kan man känna, att 
det skulle vara smidigare om man inte kom med dom 
här inläggen, att kallelsen inte skulle gå till oss. Det kan 
man känna … det är ju en viss rädsla på nåt vis, att det 
ska inte gå så smidigt, utan man ska komma med nåt 
som är lite obekvämt … för ofta är det ju så det blir, att 
vågar man säga nånting så är det lite obekvämt.” (ur 
intervju med medlem i Robertsforsvinden, 23) 

Flera av medlemmarna av Robertsforsvinden känner inget stöd från 
kommunens politiker och tjänstemän, snarare känner de sig ofta 
motarbetade och har efter ett antal år börjat bli allt mer uppgivna. 
Den etablerade politiken framstår allt mer som den möjlighet som står till 
buds när det gäller att påverka. Det starka motståndet från kommunen 
tolkas av aktivisterna som ett tecken på att det är där ”makten” att påverka 
finns. Bland de intervjuade kvinnorna i Robertsforsvinden finns det 
en god kunskap om hur politiken fungerar, även om man själv inte 
arbetat där. Några har valt att gå in och prova att påverka den vägen, 
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vilket går i motsatt riktning om man jämför med aktivisterna i Berg där 
motviljan alternativt ointresset för den etablerade politiken är utbredd.  
 

”Det var så markant att jag kände att jag orkar inte vara 
med i Vinden för att det är så tungjobbat så jag 
bestämde mig för att bli politiskt aktiv istället, så nu är 
jag med på listan … . Vi kan ha vårt kvinnliga nätverk 
för att stötta varann men ska vi driva igenom frågor 
måste vi göra det politiskt, för vi blir inte respekterade.” 
(ur intervju med medlem i Robertsforsvinden, 80) 

 
De som upplever ett starkt motstånd funderar alltså också på alternativa 
strategier för sitt förändringsarbete. Exempelvis att byta arbetssätt 
genom att gå in i ett politiskt parti istället, eller att börja samarbeta 
med män i det utomparlamentariska arbetet. Att arbeta med ungdoms-
frågor eller byafrågor upplevs inte alls som lika provocerande i relation 
till kommunledningen, jämfört med att jobba med ”kvinnofrågor”.  

I Berg är situationen annorlunda, ingen av de kvinnor jag intervjuade 
var intresserade av att ta steget in i den etablerade politiken. Det politiska 
etablissemanget bemöttes med skepsis, misstroende och överseende. Alla 
informanter, särskilt kvinnorna aktiva i Berg och i Robertsfors, beskriver 
relationen med den etablerade politiken som ett slags ömsesidigt utnyttjande. 

 
”Nja, i början var det nog så att man blev lite rädd för 
vad det var som hände, vad som höll på att hända. Men 
sedan såg man också att det här hade ett värde för 
kommunen. Sen har det liksom hållit sig på den nivån. 
Dom har ingen aning, dom begriper inte ett dugg av vad 
vi håller på med nu, men dom låter oss ändå... dom 
tycker att det är värdefullt det vi gör. Det är bara ibland det 
blir några såna här återfall att grabbarna ska vara med 
och peta, annars kör vi vårt eget race. Vi behöver inte 
dom längre på ett sätt.” (ur intervju med aktivist i Berg, 60) 

 
Flera av grupperna i Berg har inte haft någon direkt kontakt med 
representanter för den etablerade politiken. Snarare får den arenan 
representera den problematiska ”ordning” som man arbetar för att 
göra något åt, och dess arbetsformer betraktas som ointressanta. 
Sammanfattningsvis framstår dock den etablerade politiken som en själv-
klar referenspunkt för kvinnornas organisering – om än på olika sätt i 
de olika kommunerna. Genom aktivisternas förhållningssätt är de också 
själva med om att både förändra men kanske framför allt reproducera den 



 151

                                                

etablerade bilden av vad ”riktig” politik bör vara. Ett återkommande 
tema i aktivistintervjuerna är frågan om legitimitet, ett tema som visar 
vilken vikt som aktivisterna tillskriver den etablerade politiken.  
 
 
”En fråga om legitimitet” 

Samtalen om stöd och motstånd relateras av informanterna ofta till 
frågor om legitimitet i betydelsen att räknas som en seriös aktör i 
kommunen med avseende på frågor som gäller kommunens framtida 
utveckling. Även om medlemmarna i Qulan menar att de har en 
förhållandevis bra relation till den etablerade politiken framgår det 
samtidigt att detta har varit en process som mycket har handlat om att 
visa upp ”riktiga resultat” för politikerna. Qulan arbetar med att 
förhålla sig till politikernas krav samtidigt som det finns en 
medvetenhet om att deras mallar inte stämmer överens med hur 
Qulan vill arbeta. Ett exempel är att politikerna frågar efter hur många 
medlemmar Qulan har, och Qulan svarar att de inte ser sin 
verksamhet på det sättet. Alla är välkomna på Qulans arrangemang, 
oavsett om man är medlem eller inte.1 Flera av Qulans medlemmar 
menar att det är deras förmåga att visa upp konkreta projekt som gör 
att de får stöd – vilket jag tolkar som deras strategi för att möta 
motståndet eller misstron. De anpassar sig till den etablerade norm 
som säger att resultat ska se ut på ett visst sätt. 

 
”Jag tror att mycket beror på oss som har varit aktiva 
där, från början förlöjligades det ju av dom här männen, 
som bara hade hört namnet Qulan, det kunde ju vara 
vad som helst tyckte man. Men sen, visst kan man skoja 
om det lite men det finns inte något förakt på nåt sätt, 
det har jag aldrig mött, snarare finns det nog hos många 
en respekt för Qulans verksamhet, också på grund av dom 
här resultaten som har synts. Det här med utbildningen i 
Vittangi tror jag bidrog väldigt mycket med att höja 
ribban hos människor i vad dom tyckte och tänkte om 
Qulan.” (ur intervju med medlem i Qulan, 73)2 

 

 
1 är synliggörs ett av kvinnogruppernas ”brott” mot den etablerade politikens normer. 
De bortser i sin organisering från ”självklara” krav på representativitet.  
2Qulan har genomfört en hantverksutbildning för kvinnor, förlagd i Vittangi. 
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En annan del av legitimitetsaspekten är att kvinnogrupperna, kanske 
särskilt i Bergs kommun, har lagt ner mycket kraft på att motverka 
misstänksamhet och marginalisering. Exempelvis menar flera informanter 
att det är viktigt att inbjuda männen till arrangemang. Det gäller att 
inte framstå som en ”hemlig klubb” utan att vara öppen med vad man 
arbetar med och också se till att männen känner sig inkluderade. Ett 
exempel är att en av kvinnogrupperna i Berg har infört årligt 
återkommande slydagar där byns alla invånare går man ur huse för att 
se till att det öppna landskapet bibehålls. Kvinnogruppen serverar 
lunch och ordnar på kvällen middag med dans. Min tolkning av flera 
av intervjuerna, främst med aktivisterna i Robertsfors, är att det finns 
en undertext om motstånd, att motståndet så att säga ”ligger på lut”. 
Flera informanter visar på en medvetenhet om vad som kan hända 
om man ”går över gränsen”: 
 

” Ja, det är inte så att jag är rädd för motstånd men jag 
upptäckte att man kan alltså kväva en person som är 
stark, man kan kväva idéer och man måste välja andra 
strategier. Jag får inte utmana ... jag kan säga att jag jobbar 
för kvinnor men jag får inte driva det så fruktansvärt 
hårt enkönat, då blir det pang och locket på, utan jag 
måste vara smidigare, vara anpasslig, att infiltrera mig på 
männens sätt att prata och där slå till. Och så i lämplig 
ögonblick säga det jag vill säga, när jag sitter i dom 
positionerna.” (ur intervju med aktivist i Berg, 37) 

 
Det här exemplet på rädsla för att gå över gränsen illustrerar också 
hur aktivisternas förhållningssätt bidrar till att den etablerade 
politikens status bibehålls. Genom att förhålla sig till denna gräns 
reproduceras den samtidigt. Det är dock främst i Bergs kommun som 
den här typen av förhållningssätt, som kan kallas anpassning som 
strategi, blir tydlig. I intervjuerna med aktivister från Qulan och 
Robertsforsvinden är det konkreta projekt, påtagliga resultat, som 
lyfts fram som en strategi att nå legitimitet. Det handlar inte i samma 
utsträckning som i Berg om att explicit förebygga motstånd från 
allmänhet och politiker. 

Flera av de kvinnor som är med i Robertsforsvinden menar att 
motståndet från den etablerade politiken på sikt har förbytts i någon 
slags respekt. Samtidigt säger några att motståndet kanske också har 
blivit mer subtilt. Å ena sidan anses det självklart att kvinnor från 
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Robertsforsvinden ska vara med exempelvis i olika resmissorgan och 
grupper som kommunen tillsätter. Å andra sidan menar informanterna 
att beslut hela tiden fattas på andra ställen, och att dessa legitimeras av 
kvinnornas rätt till närvaro. Det formella presenteras i den etablerade 
politiken som reellt, men aktivisterna uppfattar inte situationen på det 
sättet. Ett par av Robertsforsvindens medlemmar berättar om att de 
vid flera tillfällen blivit utsatta för härskartekniker, som osynlig-
görande och förlöjligande, i mötet med kommunens politiker och 
tjänstemän. Förlöjligande, misstänksamhet och rädsla från den etablerade 
politiken är bemötande som informanter från alla kvinnogrupperna 
berättar om, framför allt i relation till de män och kvinnor från den 
egna byn eller samhället. Att vara med i en kvinnogrupp innebär ofta 
att bli stämplad om ”en sån där kvinna”, som ”rödstrumpa” eller något 
annat ”konstigt”. För Qulans del har medlemmarna karaktäriserats 
som akademiker eller politiker, Robertsforsvinden har ansetts som en 
grupp för enbart företagare, eller omtalats som rödstrumpor.  
 

” Det finns ju myter omkring det, det kan vara kvinnor 
som man har pratat med som man skulle vilja ha med 
till exempel … nej, jag är ingen rödstrumpa, kan dom 
säga eller nåt sånt. Då försöker man förklara att vi är 
inga rödstrumpor heller utan vi försöker bara utveckla 
oss och vi hoppas väl att vi ska kunna vara både män 
och kvinnor tillsammans så småningom, men det är 
många som inte tror på det utan har fått för sig att man 
hatar män eller så. Det är väl en sak, sen kan det vara 
med kommunen, vissa människor på kommunen som 
också … fördröjer saker och ting, informerar dåligt, det 
ska förhalas och så, det är väl det intrycket jag har fått.” 
(ur intervju med medlem i Robertsforsvinden, 20) 

 
” Nu ska dom ha symöte, igen. Det säger dom som man 
bor med, det hör man. Är det symöte nu igen, men är 
det det igen? Så kan man ju få höra. Och sen att det är 
nån då, dom där gruppens namn dom bara pratar, dom 
bara surrar. Det har jag också hört. Men dom ser nog 
ändå att vi har gjort grejor, att vi gör olika saker. Bara att 
vi startar den här affären, så får man ju höra mycket 
positivt nu. Att dom tycker att, vad ni har gjort grejer. 
Men vi säger ju inte så mycket, vi bara gör. Jamen ni 
skulle väl ha gjort så, ni skulle väl ha visat er lite mer. 
Dom vill liksom att man ska göra det men vi gör det lite 
såhär försiktigt. Det kan väl vara bra det också?” (ur 
intervju med aktivist i Berg, 7) 
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I upplevelsen av motstånd ingår också att ständigt få sin legitimitet 
som en seriös grupp, som arbetar för att stärka kvinnors villkor, 
ifrågasatt. Robertsforsvindens medlemmar anser sig delvis bli definierade 
av politikerna som en lokal ”kvinnoelit” som inte representerar 
”vanliga kvinnor”. ”Det är bara en liten klick kvinnor som tycker det 
här …” är en vanlig typ av bemötande. Här framkommer en annan 
dimension av relationen mellan den etablerade och den utmanande 
politiken, som kommer att diskuteras mer ingående i kapitel sex. För 
den etablerade politiken är formell representation en självklarhet som 
ger demokratisk legitimitet – att driva en grupps talan. I det här fallet, 
alla kvinnor i en kommun, innebär det att alla kvinnor måste ha getts 
möjlighet att under särskilda former välja sina representanter. För 
kvinnorna i Robertsforsvinden representerar den etablerade politiken 
allt annat än ett demokratiskt sätt att styra kommunen, även om 
väljarna har en formell möjlighet att påverka sina representanter. Min 
tolkning är att de inte tänker på representativitet i formella termer 
utan menar att deras krav speglar en generell samhällsproblematik. 
 

”… jag känner många gånger att det har varit den här 
diskussionen, att är ni verkligen trovärdiga, det är bara ni 
som är duktiga på att prata som kommer med dom här 
idéerna … men det kunde man ju jämföra med 
kommunchefen och kommunalrådet, är det bara ni två 
som har bestämt för hela kommunen?” (ur intervju med 
medlem i Robertsforsvinden, 24) 

 
I diskussioner om legitimitet framkommer i vissa intervjuer en delvis 
annorlunda, och lite motsägelsefull bild av Robertsforsvindens status i 
kommunen. Att föreningen från början var en företagarförening anses 
ha gett legitimitet i betydelsen att de drev frågor som ansågs viktiga 
för kommunen. 

 
”Robertsforsvinden har visat att dom kan, att dom är 
duktiga företagare, dom kan sitt företagande och dom 
har drivit många frågor och fått mycket ut av det, dom 
har lyckats i det dom har företagit sig, det tror jag är 
viktigt, och att dom öppet har gått ut med var dom har 
gjort i föreningen, inget smusslande utan här är vi och 
det här vill vi göra.” (ur intervju med medlem i Roberts-
forsvinden, 16) 
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I det här citatet tydliggörs vikten med att hela tiden relatera sig utåt, 
att informera, att vara tydlig, och att lyckas. Organiseringen diskuteras 
i relation till omgivningen i allmänhet, och kommunen i synnerhet. 
Min tolkning är att det uppfattas som en självklarhet att legitimitet 
från omgivningen är viktigt. En informant menar att Robertsfors-
vinden har missuppfattas och fått en felaktig stämpel som en grupp 
som motarbetar män. Hon menar att den inställningen egentligen 
handlar om mäns rädsla, men att det visar också på att föreningen är 
stark, annars skulle männen inte ha behövt bry sig. Här tydliggörs 
också en syn på feminism bland aktivisterna, som något man blir 
stämplad som, men inte ”är”. Feminismen kopplas samman med 
manshat – både i aktivisternas egen syn men framför allt när de pratar 
om hur andra, män och kvinnor, uppfattar feminismen. Flera kallar 
sig själva för feminister men menar att det inte är något som är 
lämpligt att kalla sig i offentliga sammanhang om man vill undvika att 
möta motstånd.  

”Och det är väl det motstånd som jag kan känna, och 
det har varit kvinnor, det har varit kvinnor som har varit 
aktiva hit och dit i Qulan, och det kan handla om 
konflikter och funderingar om hur man ska göra saker 
och vem som ska göra vad och så. Stöd tycker jag att vi 
har fått, också av dom som är aktiva eller medlemmar 
inom Qulan, som kanske har varit mer aktiva innan och 
som har hört att oj då, är det så att Qulan ska läggas ner, 
och blir oroliga, och rent av ringt och frågat eller träffat 
nån på stan eller kommit på nåt möte, och hur går det, 
hur är det, och hoppas verkligen att det ordnar sig.” (ur 
intervju med medlem i Qulan, 77) 

En annan diskussion när det gäller relationer till det samhälle man 
verkar i, är attityder från andra kvinnor. I vissa intervjuer med de nya 
medlemmarna diskuterar de problemet med att de som varit med 
länge ”kommit så långt” och inte på samma sätt har behov av trivsel-
kvällar och liknande. Detta i sin tur spär på en syn som finns ute bland 
andra kvinnor, att de som är med i Robertsforsvinden är speciella på 
något sätt. Att dom som sitter i styrelsen är lite märkvärdiga. Här 
pekar också informanterna på problemet med en styrelse, att det finns en 
risk för att medlemmarna alieneras. Även några av Qulans medlemmar 
menar att det är andra kvinnor, även kvinnor som tidigare varit med i 
Qulan, som på olika sätt bjuder på motstånd, men även stöd.  
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”Hålla sig väl med den etablerade politiken” 

En övergripande slutsats utifrån aktivisternas uppfattningar av relationen 
till den etablerade politiken är att det är en viktig och relativt nära 
relation – i synnerhet för medlemmarna i Robertsforsvinden och 
Qulan. Framför allt är det behovet av pengar till verksamheten som 
står i fokus, men min tolkning är att det även handlar om något mer 
övergripande där aktivisterna förväntar sig och tror sig behöva en 
förståelse av politikerna för sina idéer och krav. Det är detta som jag 
har diskuterat i termer av legitimitet – aktivisternas strävan av att få en 
position i relation till den etablerade politiken. 

Ingen av aktivisterna menar att de upplever någon sådan förståelse, 
inte ens i Kiruna där medlemmarna i Qulan trots allt uppfattar 
politikerna som tvingade att ta deras verksamhet på allvar. Snarare 
präglas inställningen till den etablerade politiken av en avvaktande syn 
och ibland med ett misstroende från aktivisternas sida. Relationen ser 
också olika ut i de tre kommunerna. Aktivisterna i Berg beskriver sin 
relation till politikerna i termer av ointresse och ömsesidigt utnyttjande. 
Min tolkning är att de befinner sig ”längs bort” från den etablerade 
politiken i jämförelse med de andra två kvinnogrupperna. De utgör på 
så sätt det minsta hotet mot den etablerade politiken (Eduards, 1992). 
Qulans medlemmar har en nära relation, och flera av dem är också 
partipolitiskt aktiva. Deras inställning är mer skeptisk men i grunden 
är de övertygade om att politikerna måste stödja Qulans verksamhet. 
Förslag från Qulans sida om motprestationer, exempelvis att hjälpa 
till med kommunens jämställdhetsarbete, har dock bemötts med 
tystnad från den etablerade politiken. 

Robertsforsvindens medlemmar är de som uttrycker störst misstro 
mot den etablerade politiken, och som också beskriver relationen som 
präglad av politikernas motstånd. Desto mer intressant är det att 
notera att det enbart är dessa aktivister som kan tänka sig att bli 
partipolitiskt aktiva, inte alla men flera av de intervjuade kvinnorna – 
och ett par har redan tagit steget in i var sitt politiskt parti. Kan det 
vara så att tillräckligt mycket motstånd och maktutövning från den 
etablerade politikens sida kan leda fram till att kvinnor överger tanken 
på särorganisering som strategi för samhällsförändring? 
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”Bara det inte blir för mycket”  
– politikernas syn på kvinnors organisering 
Hur ser då politikerna på det faktum att kvinnor organiserar sig 
separat från män? Är de positiva eller negativa? Vilka grundläggande 
synsätt om kön finns i deras resonemang? Jag har analyserat intervjuerna 
med syfte att hitta olika förhållningssätt till kvinnors organisering och 
kommit fram till att materialet präglas av tre huvudsakliga principer: 
(positiv eller negativ) ambivalens, förminskning samt avståndstagande. 
Det finns inga vattentäta skott mellan dessa men visar på tre tydliga 
tendenser i materialet. Avslutningsvis problematiserar jag vilka delar 
av organiseringen som uppfattas som mest ”störande” respektive vad 
som uppfattas som mer oproblematiskt eller positivt. 
 
 
”Visst är det bra, men ….” 
 

” Ja … om man upplever, och så är det ju, saker och 
ting som är snedvridna mellan könen och där 
kvinnoperspektivet är det som är underlägset då är ju 
såna här satsningar rätt tänkta, men då är man ju tillbaka 
till det här, att man får inte släppa det så långt att det 
slår över, och då återkommer man ju till det här med det 
man håller på med nu, som man har upptäckt, att man 
måste ha samarbetspartners, och då får man ju en balans 
i det här, på sikt … så att jag upplever inte det som nåt 
hinder eller nån katastrof, det gör jag inte … ” (ur 
intervju med politiker i Robertsfors, 31) 

 
Det här citatet illustrerar den ambivalens som flertalet politiker 
uppvisar när de talar om kvinnors separata organisering. Det finns en 
förståelse, eller kanske snarare en acceptans av att kvinnor måste få 
organisera sig som kvinnor om de vill det, om de upplever att det finns 
problem som de kan lösa genom att organisera sig i separata kvinno-
grupper. Samtidigt ställer sig flera politiker frågande till varför kvinnor 
behöver organisera sig i egna grupper. I citatet, precis som i de flesta 
politikerintervjuerna, förekommer orden ”samarbetspartners” och 
”balans” som visar på hur informanterna anser att politisk 
organisering bör gå till. Ofta framställs organiseringen som något som 
kvinnorna känner ett behov av och inte som en strategi att ta sig an ett 
samhällsproblem. Flera politiker talar om kvinnornas känslor av att 
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vilja vara för sig själva och inte med män. Det är denna känsla som 
politikerna mer eller mindre accepterar. Min tolkning är att politikernas 
förklaringar ligger på en individuell nivå – att de menar att dessa kvinnor 
ger uttryck för individuella behov alternativt kvinnliga ”egenskaper”. 
 

” Jag har ju haft diskussioner med Qulan ett antal 
gånger, jag tycker att det borde vara en fördel att få 
Qulan att vara där företagarna är och fick det nätverket 
med män också, inte bara med kvinnor. Men det är ju så 
att om kvinnor nu känner på det sättet att det ger mer 
då måste man ju acceptera det, att det är på det sättet, 
det finns ju liksom ingen anledning att ändra på det, 
känslorna där går ju bara inte att ändra på. Det är ungefär 
som om någon säger att dom känner sig mobbade, du 
kan väl inte vara mobbad, ungefär. Men om man känner 
sig mobbad så känner man sig mobbad, då är man det. ” 
(ur intervju med politiker i Kiruna, min kursivering, 18) 

 
Oavsett om en politiker helhjärtat ställer sig bakom kvinnors 
särorganisering eller är mer tveksam, förenas de dock i att vid någon 
punkt poängtera att ”det inte får gå för långt”, det får inte ”slå över åt 
något håll”. Vikten av att på sikt sträva efter att kvinnor och män ska 
arbeta tillsammans betonas. Som jag tolkar det är ett ”överslag” 
enbart möjligt åt ett håll – för mycket särorganisering av kvinnor. I de 
få fall när mäns organisering nämns menar informanten att någon 
sådan i princip inte finns eftersom kvinnor aldrig explicit utestängs. I 
intervjuerna uttrycks en tanke om jämvikt, men även den ambivalens 
som jag tidigare nämnde. Å ena sidan är det acceptabelt, till och med 
positivt, att kvinnor gör något tillsammans men å den andra så borde 
de ”förstå sitt eget bästa” och organisera sig med männen – för att 
exempelvis förbättra sitt företagande. ”Det ska inte vara könet som 
styr” som en politiker i Robertsfors uttrycker det. 
 

” Det vore ju negativt om man slöt sig samman i nåt 
slags slutet system och vägrade att delta i arbetet utåt 
men det tror jag inte blir effekten. Jag menar 
Robertsforsvinden, om vi tar dom, det är väl ingen som 
har uppfattat att dom jobbar sekteristiskt, som en sekt, 
det gör dom ju inte. Den risken tror jag inte är så stor.” 
(ur intervju med politiker i Robertsfors, 28) 
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Även i de intervjuer där informanten är förhållandevis positiv till 
kvinnors särorganisering används ord som risk, att det inte upplevs 
som ett hinder. Det verkar nödvändigt att argumentera även i relation 
till sig själv att det här inte är något ”farligt”. De flesta politiker 
tenderar att betrakta kvinnors val att organisera sig utan män med 
oförståelse, och sällar sig till en förklaring som innebär att kvinnor 
och män betraktas som väsensskilda. I varje kommun finns dock ett 
eller ett par undantag där politikerna för fram en förklaring som har 
att göra med hur samhället är ordnat och inte med kvinnorna. 
 

”Ja, jag tror faktiskt att det behövs, åtminstone för en 
tid framöver, på grund av den ojämlikhet som vi har 
idag. Sen raljeras det ju förstås en del kring det här och 
det kanske man tycker är mer killsnack och egentligen 
kanske inte så allvarligt menat men man måste ändå ta det 
på allvar när man hör sånt.” (ur intervju med politiker i Berg, 11) 

 
Min tolkning är att svårigheterna med att förhålla sig till organiseringen, i 
alla fall till en del, ligger i politikernas oförstående inställning till 
varför kvinnor väljer att organisera sig i egna grupper. En förklaring 
att hänvisa till utflyttningsproblemet. Något måste göras för att hindra 
utflyttningen, särskilt av kvinnor, och om kvinnogrupper kan vara en 
framkomlig väg så är det bra. Detta sätt att resonera bygger på en mer 
pragmatisk inställning. Vi har ett problem i kommunen, alla sätt att 
komma till rätta med det är bra. Det är särskilt i intervjuerna med 
politiker i Kiruna som detta synsätt kommer till uttryck. Flera anser 
det på något sätt självklart att stödja Qulan för att ta hand om ett 
problem som de själva inte mäktar med att åtgärda. De utgår då från 
att Kiruna av tradition är ett samhälle som har dominerats av män, 
och att det fortfarande behövs vissa åtgärder för att förstärka 
kvinnors position. En politiker drar en parallell med att män av 
tradition har samlats i allt från fotbollslag till företagarföreningar. Han 
ser kvinnors egna organisering som något ”naturligt” nu när kvinnor 
allt mer träder in på tidigare mansdominerade områden i samhället.  
 

”Så tror jag också att man litar på att dom behövs, 
diskussioner om vad vi ska göra, när vi diskuterar 
framtidsfrågor så tycker jag att vi glömmer bort kvinno-
underskottet här i kommunen, så är det också ett dåligt 
samvete att vi politiskt inte har tagit tag i det, och vi litar 
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på att Qulan ändå är den förening som jobbar för 
kvinnors liv och arbete här, vi har liksom lagt den 
diskussionen lite grann på entreprenad till dom, därför 
kan man inte heller säga nej till pengar till dom för de är 
de enda som jobbar för att komma med förslag och 
ändra utvecklingen, för vi vet att vi måste ha mindre 
underrepresentation. På så sätt har föreningen väckt 
respekt bland alla politiska partier.” (ur intervju med 
politiker i Kiruna, 43) 

 
Flera politiker i Kiruna uttrycker att det är ”omöjligt” att vara emot 
Qulan. I intervjuerna framgår också tydligt att det är Qulan som ”är” 
kvinnors organisering i Kiruna, inga andra exempel på kvinnogrupper 
nämns. Kirunapolitikerna ser också ett visst ekonomiskt stöd till 
Qulan som mer eller mindre självklart, snarare handlar diskussionen 
om hur mycket pengar det ska vara fråga om.  
 

”Jo, det är ju därför att det här är brukssamhälle och att 
kvinnorna är mycket i strykklass och där man nu på 
senare tid, dom sista tio åren, utlokaliserat en del men 
det hjälper ju inte. För dom här nätverken bland 
männen finns, inom jaktföreningar och så, och då måste 
man stimulera upp det här genom att få igång dom här 
kvinnliga nätverken, det är det som är viktigt, lika viktigt 
som det är att man har manliga nätverk, dom finns ju 
där av tradition.” (ur intervju med politiker i Kiruna, 13) 

 
I Berg och Robertsfors är politikerna betydligt mer skeptiska till 
ekonomiskt stöd till aktiviteter som bedrivs av kvinnogrupper. 
Kommunens dåliga ekonomi är det främsta argumentet bland 
politikerna i Robertsfors. Även i intervjuerna i Berg förekommer detta 
argument, kombinerat med att flera av informanterna menar att 
kommunen redan har satsat på kvinnor. Lilith-projektet som 
genomfördes mellan 1991 och 1994 tas ofta upp som exempel. 
 

”Jag tror att det är positivt för att kvinnorna liksom det 
här Lilithprojektet och så vidare, dom behöver stärka 
varandra och ha det här utbytet med varandra för att 
känna att man är nånting, att man verkligen kan bli 
företagare, att man har lika bra åsikter som männen och 
man vågar ställa upp på politiska uppdrag och 
konkurrera om chefsbefattningar och så vidare. Men sen 
är det ju klart att det får inte bli så att det går så långt att 
det blir en separation på det sättet, att man hela tiden 
går vidare med kvinnligt och manligt grupperande utan 
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att man efteråt man har stärkt sin position så ska man 
självklart leva tillsammans och inte som jag sa förut 
försöka efterapa varandra det är ju att kvinnligt 
ledarskap ska dominera en kvinnlig ledare och manligt 
ledarskap som ska dominera en manlig ledare, men i det 
ska ingå att man förstår omgivningens värderingar, är 
man en kvinnlig ledare så det är det klart att man måste 
förstå att männen då kanske har lite andra åsikter i ett 
arbetslag eller i en gruppering, på samma sätt som vi 
män måste inse att vi ska ta till oss kvinnliga värderingar 
i vårt ledarskap.” (ur intervju med politiker i Berg, 30) 

 
Min tolkning är att skillnaderna mellan politikernas uppfattningar om 
kvinnors organisering i de respektive kommunerna till stor del handlar 
om hur de uppfattar det problem som dessa grupper arbetar för att 
lösa. I intervjuerna med politiker i Berg och i Robertsfors, som 
exemplifieras av ovanstående citat, motsvaras kirunapolitikernas makt-
analys av ett kompletteringsresonemang. I Kiruna anses det mer eller 
mindre självklart att detta av hävd är ett manssamhälle och att 
kvinnor på olika sätt förfördelas, eller åtminstone väljer att flytta från 
kommunen. Flera politiker menar att det finns en osäkerhet bland 
kommunpolitikerna om hur detta problem bör åtgärdas och att 
problemet därför delegeras till Qulan. Uttryck som ”det är ett dåligt 
samvete att vi politiskt inte har tagit itu med det här” återkommer i 
flera intervjuer. Självklart finns det undantag, där även politiker i 
Kiruna har ett förhållningssätt som jag placerar under principen 
förminskande (se nästa avsnitt). Det finns också en respekt bland 
politikerna för Qulans arbete.  

 
”Dels har dom respekt, och dels har dom angripit 
problemet från rätt håll, dom har jobbat helt rätt, upp-
vaktat varje parti, gett sig mån att förklara läget, både 
negativt och positivt om sin verksamhet. Vi har varit, 
och alla andra, dom har tagit alla partier och inte glömt 
någon. Förr gjorde dom så att dom bara informerade 
majoritetspartiet och då blev det ett jävla liv på oss, även 
om vi var i minoritet så kunde vi påverka besluten. Men 
jag tror att dom har gjort rätt, dom har respekt med sig, 
man tror faktiskt att dom är partipolitiskt obundna.” (ur 
intervju med politiker i Kiruna, 43) 

 
En annan typ av misstänksamhet mot kvinnors särorganisering är att 
det är grupper av starka kvinnor, som ”skulle ha klarat sig i alla fall” 
som bildar grupper och också får ekonomiskt stöd. På något sätt är 
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det som att politikerna menar att dessa kvinnor har sett till att få 
något som inte riktigt tillhör dem, att de för politikerna bakom ljuset 
genom sin särorganisering. Om unga kvinnor ska organisera sig måste 
de vara ”illa däran”. 

 
”Jag vet inte egentligen vilket värde man ska tilldela det 
här om man nu ska titta utifrån det här kvinnliga 
företagandet vi har idag så är jag väldigt osäker på om 
det har med dom här nätverken att göra eller om det 
hade blivit ändå på grund av att det finns ett antal 
driftiga kvinnor som vill göra nåt av sin situation. Det är 
mycket möjligt att det hade uppstått utan dom här 
nätverken också, det kan jag mycket väl tänka mig 
eftersom jag känner till vilka kvinnor det handlar om så 
skulle jag tro att de hade nog inte nöjt sig med att sitta 
hemma ändå även om man inte hade fått den här 
kontaktytan men det är mycket möjligt att en sån 
kontakt och dom diskussioner som man förde så att 
säga snabbade på en sån process.” (ur intervju med 
politiker i Berg, 59) 

 
Den ambivalens till kvinnors organisering som de intervjuade 
politikerna ger uttryck för relateras främst till organiseringen som 
sådan, och inte vad kvinnogrupperna praktiskt arbetar med. Detta 
stämmer överens med Eduards resonemang om att det är 
organiseringen i sig som framför allt utmanar den politiska ordningen 
i och med att kön då politiseras (Eduards, 1993). Något ”obekvämt” 
eller ”ovant” inträder på den politiska arenan. Det finns också en 
tendens att se organiseringen som något som några kvinnor har hittat 
på, och dragit med de andra, eller att det är de starka kvinnorna som 
får stöd, som ändå skulle ha klarat sig. Denna typ av argument leder 
fram till nästa principiella förhållningssätt – förminskning.  
 
 
”Det finns så många grupper …” 

 
”I och för sig kan man vara tämligen kritisk mot det 
också för att i Sverige är det ju så att får man skavsår på 
foten ska man vara med i skavsårsföreningen och så ska 
man då påverka myndigheter, eller pensionärsföreningen, 
eller idrottsföreningen, eller hälsoföreningen eller vad 
det är så Sverige är ju på det viset våldsamt organiserat.” 
(ur intervju med politiker i Berg, 59) 
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Ett sätt att undvika att tala om kvinnors organisering är att istället tala 
om grupper mer generellt. De flesta politiker, särskilt i Robertsfors 
och Berg, gör sällan någon skillnad mellan kvinnors organisering och 
andra organiserade intressen i kommunen. Det är dock inte alla som 
drar alla grupper över en kam, kvinnor, ungdomar och andra grupper 
som genom sin identitet, vad ”de är”, har svårt att göra sig hörda. 
Dessa prioriteras av vissa på ett annat sätt än exempelvis idrotts-
föreningar. Andra markerar ett stort oförstående inför att kvinnor har 
behov av att organisera sig separat. Återigen dyker frågan upp, varför 
känner kvinnor att de måste organisera sig kring vissa saker?  

En tendens i materialet är alltså att politikerna hellre vill tala om 
något annat än kvinnors organisering. De har svårt att hålla sig till 
ämnet och använder olika sätt för att komma bort från det. Ett sätt är 
att föra bort samtalet från att handla om kön och istället diskutera 
inriktningar på verksamheter. Robertsforsvinden förknippas framför 
allt med företagande och flera politiker inriktar sig på skillnaden mellan 
företag och inte på skillnaden mellan kvinnor och män som företagare.  
 

”Jag tror att man kanske inte har så mycket gemensamt 
för att man har helt olika branscher, det finns ju ändå ett 
antal duktiga kvinnor som har slagit sig in bland dom 
här förtagen och det har dom naturligtvis gjort för att 
dom är duktiga och då har man säkert lyssnat på dom, 
men har man helt olika problem så lyssnar man inte på 
varann, jag förstår att det finns problem för kvinnor att 
föra fram sina åsikter, det hör man om och läser om, det 
problemet finns säkert här också och det har jag säkert 
deltagit i såna resonemang utan att jag ens har tänkt på 
det, men jag vet inte om det beror på att det är en köns-
skillnad utan att det finns olika problem. Att det inte är en 
könsmotsättning i sig utan att man pratar om olika frågor, 
men det gör man kanske för att man är olika kön …”  
(ur intervju med politiker i Robertsfors, 39) 

 
Att trivas med varandra, att hitta en grupp som fungerar, är något 
som delvis betraktas som något negativt. Social trevlighet ställs mot 
de mål som bör uppnås i en verksamhet som kommunen stödjer. I 
den här typen av citat kan det oförstående som jag tidigare diskuterade 
förstås genom att politikerna förflyttar kvinnors organisering utanför den 
offentliga/politiska sfären i samhället. Det handlar om vissa kvinnor 
som väljer att träffas, och det anses mer som fritid än som politik.  
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”Ja, jag kan ju mycket väl tänka mig att det här gänget 
som har jobbat med det här är väl sammansvetsat och 
att man trivs tillsammans, men å andra sidan får det inte 
gå för långt, det får ju inte bli så att du isolerar dig i 
gruppen och inte låter andra komma in, för då stannar 
ju utvecklingen också, det måste hela tiden vara lite nytt 
som kommer in. Men jag kan tänka mig att det har varit 
nån sån drivkraft i det här, och det är ju i stort sett 
samma gäng.” (ur intervju med politiker i Robertsfors, 31) 

 
Ett sätt att förminska kvinnors organisering är också att den 
underordnas den ”den vanliga politiken” och detta är något som hela 
tiden sker i intervjuerna. Det är få politiker som ger organiseringen ett 
egenvärde, den betraktas snarare som upptakt eller förberedelse för 
något annat. Kvinnogrupper accepteras genom att beskrivs som ett 
första steg mot ett ”riktigt” politisk engagemang, som en ”plantskola” 
för att få fram fler kvinnor till politiska uppdrag. 
 
 
”Vad skulle hända med demokratin om …?” 

 
”Nu pratar jag mycket runt här, men om jag ska vara 
ärlig, så är det det … jag säger inte att dom här gör det, 
men det finns en risk att … dom sitter med, vi har 
Leader, om jag utses i Leader då tar vi upp det på ett 
möte och så diskutera man det, och så skickar man då 
mig, medan dom här grupperna har ju på nåt sätt utsett 
sig själva till att sitta här och det finns ingen politisk ... 
som jag kan se en viss fara i i ett långt perspektiv. Det är 
ju positivt att människor engagerar sig men i det långa 
loppet vill jag nog ha in folk i det politiska jobbet, och i 
så fall förändra sättet att jobba, om vi nu jobbar fel, för 
det gör vi ju säkert. Det vore ju bättre om man verkade 
där och kunde ta dom här helhetsfrågorna, så känner jag 
ibland.” (ur intervju med politiker i Robertsfors, 32) 

 
De politiker som är öppet negativt inställda till kvinnors organisering 
som sådan menar att deras motstånd handlar om demokrati. Kvinno-
grupper anses inte demokratiska i traditionell mening, de kvinnor som 
är aktiva representerar inga annan än sig själva. I hela materialet, även 
bland de politiker som uttrycker någon slags positiv ambivalens, finns 
en förhoppning eller  en förvissning om att kvinnors särorganisering 
på sikt ska leda fram till ett ”riktigt” politiskt engagemang. Det finns 
med andra ord en förståelse för att kvinnor kan behöva särskilda 
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stödgrupper, i början, på väg mot den ”riktiga” politiken. Politikernas 
uppfattningar är däremot delade när det gäller huruvida separata 
kvinnogrupper kan vara en sätt att arbeta för förändring eller om det 
snarare är ett uttryck för en felaktig utveckling.  

Denna inställning säger också något om var politikerna anser att 
olika saker ska skötas. Att ha egna grupper för att stödja varandra är 
en sak, men att driva politik på detta sätt en helt annan. Min tolkning 
är att kvinnogrupperna kan uppfattas som allt mer provocerande om 
de ”bara fortsätter” med sitt engagemang och inte ser det som en väg 
till den etablerade politiken, utan som ett politiskt arbete i sig. Den 
kritik som politikerna riktar mot kvinnogruppernas konkreta arbete är 
att de är allt för enfrågeinriktade. De driver sina frågor medan en 
politiker är tvungen att se till en helhet, till det allmännas bästa. Det 
finns en underliggande ton av oansvarighet och flera ställer sig frågande 
till varför dessa grupper ska få del av kommunens pengar. Återigen är 
politikerna i Kiruna undantaget. De menar att Qulan behövs som 
motvikt till den manliga dominansen i kommunen.  

En uttalad misstro mot separat kvinnoorganisering visar sig också 
på ett annat sätt. I vissa intervjuer påpekar informanten att det 
minsann inte finns särskilda grupper för män heller och att män inte 
utestänger kvinnor på samma sätt som kvinnor utestänger män.  
  

”Jag tror att det är bra att det bildas därför att det kan få 
kvinnor att engagera sig men på sikt tycker jag nog att 
det känns lite konstigt och dumt och fånigt. Jag skulle 
inte vilja ha det på sikt men det kan vara ett sätt att få 
kvinnorna engagerade. Det är ungefär som det här med 
varvade listor. Jag tror också på varvade listor, jag tror 
att det är nåt nödvändigt ont men jag tror inte att man i 
förlängningen ska ha det utan då handlar det om 
kompetens som ska vara avgörande. Men i ett skede där 
man inte kan få den här representationen på annat sätt 
då kan det va något som man måste tillgripa och jag 
undrar om inte det är på ungefär samma sätt med dom 
här tjejgrupperna också att det kan börja på det sättet 
och sen blir kvinnorna engagerade och då kanske det 
inte är nödvändigt att man har rena tjejgrupper. Jag har 
svårt att hitta kill-, eller manliga grupper, grupp med 
enbart män. Då är det såna här hemliga sällskap eller 
idrottslag då, men jag kan inte påminna mig utöver den 
kretsen där det ingår bara män och där det inte får vara 
kvinnor. Jaktlag, det är samma sak där, där finns det ju 
män och en och annan kvinna. Och i dom politiska 
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församlingarna lika så, i mångas ögon mest män och en 
och annan kvinna men inte i nån grupp så säger man att 
det här är en grupp som är bara för män. Däremot har 
det kommit en del kvinnogrupper där det är på det 
sättet. Så det är min uppfattning om såna grupper.” (ur 
intervju med politiker i Berg, 36) 

 
Avslutningsvis kan politikernas inställning till kvinnors organisering 
tolkas i termer av att de slår vakt om den etablerade politiska 
ordningen i den betydelsen att normer om exempelvis representation 
och vad demokrati bör vara, får ett starkt genomslag i politikernas 
värderingar av kvinnors organisering. Så länge organiseringen befinner 
sig i periferin och aktivisterna inte ställer några krav är den för många 
politiker acceptabel, men så fort kvinnogrupperna gör några anspråk 
på att vilja vara med och påverka kommunens utveckling uppfattas de 
ofta som problematiska. Detta stämmer väl överens med de normer 
och regler som Maud Eduards menar präglar det svenska politiska 
systemet i förhållande till kön (Eduards, 1992). Enligt henne är en 
outtalad regel att kvinnor och män ska samarbeta, särorganisering kan 
möjligtvis accepteras så länge den håller sig på avstånd från etablerade 
maktcentra. Med andra ord, när kvinnor organiserar sig i syfte att 
exempelvis samla in pengar till barn i krig betraktas inte detta som ett 
hot mot den politiska ordningen. När kvinnogrupper däremot ställer 
krav riktade till den etablerade politiken bryter de normen om 
samarbete mellan kvinnor och män.  
 
 
 
Nödvändighet möter ambivalens 
Ambivalensen till kvinnors organisering är stor bland de intervjuade 
politikerna. De flesta är delvis positivt inställda men betonar samtidigt 
att det inte får ”bli för mycket”. Många markerar ett oförstående till 
kvinnornas behov av egna grupper. De enskilda, organiserade kvinnornas 
”känslor” blir för många politiker förklaringen även om vissa menar 
att det är det mansdominerade samhället som leder till att kvinnor 
behöver egna grupper. 

Politikerna visar inte något särskilt stort intresse för att diskutera 
kvinnors organisering. I flera intervjuer glider samtalet in på intresse-
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grupper i allmänhet. Min tolkning är att det är få av de intervjuade 
politikerna som ser kön som en politisk relevant kategori. Även om de 
accepterar att kvinnor behöver träffas separat från män är det inom den 
etablerade politikens ram som ett förändringsarbete bör bedrivas. Vissa 
politiker går så långt att de menar att kvinnors organisering är 
odemokratisk och av den anledningen problematisk i de kommunala arbetet. 

Det förefaller vara organiseringen i sig, inte vad de aktiva kvinnorna 
gör, som politikerna uppfattar som mer eller mindre problematiskt.3 
Med andra ord är det politikens form och inte innehållet, inte 
frågorna i sig, som stör politikerna. När kvinnogruppernas aktiviteter 
berörs av politikerna är det på ett övergripande sätt där aktiviteterna 
benämns som allt för snäva och enfrågeinriktade – det vill säga att 
aktivisterna inte tar något helhetsansvar. I intervjuerna med aktivisterna 
framhålls både form och innehåll som viktiga. Att enbart vara kvinnor 
ger en annan frihet, både i att våga tala och ta för sig, men också att 
avgöra vilka frågor som är viktiga. Det som framkommer i aktivist-
intervjuerna angående innehållet i organiseringen motsäger till stora 
delar politikernas uppfattningar. Aktivisterna betonar helhetssyn på 
kvinnors liv som nödvändig för att kunna åstadkomma förändring. 
Vid en jämförelse mellan kvinnornas egen syn på sin organisering och 
politikernas, framträder därför två motsatta bilder som främst 
illustreras genom att uppfattningarna om vad helhetssyn innebär 
skiljer sig åt. För politikerna är det just helhetssynen som utmärker 
den etablerade politiken, för aktivisterna är det denna syn som saknas. 
Aktivisterna ser sin organisering som nödvändig, betonar helhets-
ambitionen, kvinnors särskilda förståelse för varandras situation och 
vikten av att motverka den rådande mansdominansen i samhället. 
Kvinnors särorganisering anses också nödvändig utifrån att de lever i 
ett lokalsamhälle som ständigt hotas av utflyttning. Politikerna ser ofta 
kvinnors organisering som onödig, inriktad på enfrågesatsningar och 
sprungen ur kvinnors ”känslor”. Det som förenar de båda grupperna 
är att båda i en viss mening ser kvinnors organisering som ett sätt att 
stödja kvinnor att våga ta steget in i den etablerade politiken.  

 
3Även övergripande aktiviteter, som exempelvis satsningen på ett kvinnouniversitet i 
Robertsfors, möter motstånd från politikerna. Jag vill dock hävda att detta motstånd 
inte riktar sig mot att satsa på utbildning, utan mot att göra det på ett annat, mer 
övergripande sätt, även vad politikerna traditionellt uppfattar som utbildning – och 
dessutom att särskilt rikta sig mot kvinnor som grupp.  
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För att återknyta till de förhandlingar som jag skisserade i slutet av 
kapitel ett menar jag att det är tydligt att de etablerade gränserna för 
politikens form förefaller att vara relativt snäva. Kvinnors sär-
organisering verkar i många fall vara ett tillräckligt skäl för att möta 
motstånd från den etablerade politikens representanter. Politikerna ser 
faror med segregeringen och menar att ”riktig politik” förs av män 
och kvinnor tillsammans. Även kvinnogruppernas alternativa organisations-
former, som de själva ofta benämner som nätverk, ställer till problem 
i relation till den etablerade politiken som ställer krav på ”riktiga” 
föreningar med ordförande och styrelse. Helhetssynen i aktivisternas 
aktiviteter är också något som utmanar den etablerade politikens 
ordning. Flera aktivister refererar till svårigheter med att få politikerna 
att se fördelen med lösningar som överskrider traditionella 
sektorsgränser i politiken som exempelvis arbetsmarknad, kultur och 
utbildning och jämställdhetspolitik.  

Som jag konstaterade i det förra kapitlet menar jag att alla de tre 
kvinnogrupperna intar en position som kan karaktäriseras som icke-
konfrontations inriktad. Qulan är den grupp som utåt tydligast 
markerar sitt missnöje över att män gynnas i samhället men är 
samtidigt den grupp som fått mest ekonomiskt stöd samt vars 
medlemmar menar att de inte har mött särskilt mycket motstånd från 
den etablerade politiken. Aktivisterna i Berg undviker i stor 
utsträckning att explicit förhålla sig till den etablerade politiken och 
arbetar på olika sätt lokalt med att inte ifrågasätta den etablerade 
politikens normer om att politiskt arbete bör bedrivas av kvinnor och 
män tillsammans. Slutligen anammar även Robertsforsvinden strategier 
för att skapa sig legitimitet och bli ansedd som en ”riktig” förening i 
kommunen – bland annat genom att formellt vara en förening och se 
till att på olika sätt samarbeta med kommunens politiker och 
tjänstemän samt med andra etablerade föreningar när de arbetar för 
att genomdriva sina idéer. Trots detta möter de hela tiden på 
motstånd från den etablerade politiken. Med andra ord är det inte 
tillräckligt att analysera kvinnors organisering för att förstå varför 
kvinnogrupper möter motstånd. I nästa kapitel ska jag ta mig an den 
etablerade politiken genom att analysera aktivisternas och politikernas 
uppfattningar om kvinnors möjligheter till inflytande på denna arena.  
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Politikerna i Kiruna avviker i stora delar från politikerna i de två 
övriga kommunerna. Även om inte alla explicit menar att det är 
mansdominansen i samhället som leder fram till kvinnors sär-
organisering resonerar ingen i termer av att Qulans arbete bygger på 
kvinnors individuella känslor. Aktivisterna i Berg skiljer sig från de 
aktiva kvinnorna i Robertsfors och Kiruna genom att i större 
utsträckning betona de egna behoven framför en könsmakts-
problematik på samhällsnivå. Det framträder en slags ”skala” i 
relation till var informanterna placerar diskussionen om kön – från ett 
samhällsperspektiv till ett individperspektiv. 

Diskussionen om varför kvinnor bör eller inte bör organisera sig i 
egna grupper säger också något om hur informanterna uppfattar och 
därmed konstruerar kön. Synen på och konstruktionen av kön kan 
beskrivas som en skala från biologisk determinism där väsen betonas, 
till socialt konstruerade olikheter i villkor. De aktivister som är 
intervjuade kan placeras på hela skalan, varav en stor grupp på olika 
sätt indikerar att de uppfattar den ”traditionella” synen på kön (där 
kön beskrivs som något essentiellt ”naturligt”) som något konstruerat, 
något som kan och bör förändras. Även de politiker som intervjuats 
placerar sig olika på skalan, men en majoritet uttrycker sig på ett 
sådant sätt att kön blir något fast, och essentiellt. 
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6 

 
Den etablerade politiken 

 
 
I det här kapitlet ställer jag den etablerade politiken i centrum. 
Utgångspunkten, som jag fastslog i relation till intervjumaterialet i det 
föregående kapitlet, är att kvinnors organisering i egna grupper inne-
bär en implicit eller explicit kritik av den etablerade politiken. Genom 
sin särorganisering bryter aktivisterna mot traditionella uppfattningar 
om politik (Eduards, 1992). Med andra ord är det gränsöverskridaren 
som gör etablerade maktordningar tydliga – det faktum att kvinnor 
väljer andra former för sitt politiska arbete kan alltså sägas synliggöra 
det politiska systemets outtalade normer och regler (Hirdman, 1990).

 
1 

Den analys av kvinnornas egen organisering som jag genomförde i 
kapitel fyra var ett sätt att granska den etablerade politiken, genom att 
fokusera gränsöverskridare och deras praktiker som sådana. I ljuset av 
aktivisternas former för politisk praktik är avsikten i det här kapitlet 
att analysera deras och politikernas uppfattningar om kvinnors möjlig-
heter att påverka i den etablerade politiken. 

I kapitel fem framkom en mer implicit kritik av den etablerade 
politiken från aktivisternas sida genom att de starkt betonade behovet 
av den egna särorganiseringen. Synen på relationen till den egna 
kommunens politiker och tjänstemän varierade mellan kvinno-
grupperna – från en betoning av motstånd till att politiker och 
tjänstemän gav den egna gruppen ett visst stöd. Ambitionen i det här 
kapitlet är att gå vidare med aktivisternas uppfattningar om den 
etablerade politiken – vilka är deras mer generella, och explicita, 
uppfattningar om hur det politiska systemet fungerar? Hur ser de på 
kvinnors möjligheter till inflytande inom den etablerade politikens 

 
1Detta ligger i linje med den teoretiska förståelse om relationen mellan makt och 
motstånd som jag presenterade i kapitel ett. En studie av motstånd blir också en 
studie av hur etablerade ordningar är konstruerade.  
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ramar? Liksom i det föregående kapitlet kommer även politikernas 
uppfattningar att analyseras. Hur ser de på kvinnors möjligheter till 
inflytande i det system som de själva verkar inom? 

I intervjuerna med politikerna har samtalet till stor del handlat om 
varför de blev politiker, det vill säga om den etablerade politiken (tjänste-
männen har fått beskriva sina arbetsuppgifter och sitt ansvarsområde 
samt hur de hamnade på den tjänst de har). Det kan ju te sig självklart 
att politikerna och även tjänstemännen har någon slags tro till det 
politiska systemet, annars skulle de inte valt att arbeta där. Samtidigt 
kan de självfallet ha en kritisk inställning till hur den etablerade politiken 
fungerar, inte minst på grund av deras goda ”insiderkunskap”. Mina 
intervjufrågor till politiker och tjänstemän har främst koncentrerats till 
hur de uppfattar kvinnors möjligheter att komma till tals i den 
etablerade politiken, huruvida kvinnor och män har lika möjligheter 
att påverka det politiska arbetet. I aktivisternas fall har intervju-
frågorna handlat om hur betraktar den etablerade politiken, om den 
fungerar tillfredsställande eller inte, om kvinnor och män har lika 
mycket inflytande. Jag har även frågat om hur de ser på ett eget parti-
politiskt engagemang, på deras egna val att inte ta del i, eller att ta del 
i, etablerat politiskt arbete. Vissa aktivister, framför allt medlemmarna 
i Qulan, har själva erfarenheter av att arbeta som politiker. Ett par av 
dem har även politiska förtroendeuppdrag. 

Frågorna om kvinnors villkor i den etablerade politiken har i alla 
intervjuer varit relativt allmänt hållna vad gäller den etablerade politikens 
nivå. Även om jag inte specifikt har frågat om kommunpolitik eller 
riksdagspolitik har svaren i de flesta fallen varit relaterade till den egna 
kommunpolitiken. I intervjuerna med politiker och tjänstemän har 
intervjun successivt utvecklats från en mer allmän diskussion om 
deras eget uppdrag eller arbete i kommunen till ett samtal om 
kvinnors möjligheter. Samtalet om kvinnors inflytande har då på ett 
relativt självklart sätt placerats på den kommunala nivån. I intervjuerna 
med aktivisterna har mer generella samtal om kvinnors inflytande inte 
lika självklart pekat mot att vi rör oss på en kommunal nivå. De flesta 
aktivister har dock talat om etablerad politik i den egna kommunen. 

I analysen av den etablerade politiken är frågan hur de två grupper 
jag studerar konstruerar kön i denna kontext central. De två grupper 
som jämförs kan karaktäriseras av att de konstruerar kön på olika sätt 
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i sitt politiska arbete. Enbart genom sin särorganisering konstruerar 
aktivisterna kön som en politisk dimension vilket står i motsättning 
till den etablerade politikens snävare definition av politik som besluts-
fattande institutioner och politiska partier. En ofta förekommande 
ståndpunkt i feministisk politisk teori är att den etablerade politikens 
principer innebär att kön principiellt anses som ointressant (Wendt 
Höjer och Åse, 1997). Går det att säga något mer om hur kön görs i 
den etablerade politiken genom att analysera informanternas upp-
fattningar om kvinnors möjligheter (och rättigheter) till inflytande? 
Vilket handlingsutrymme att definiera den etablerade politikens form 
och innehåll tillskrivs kvinnor och män? 

Kapitlet består av tre avsnitt. Först diskuterar jag aktivisternas 
uppfattningar om den etablerade politiken, sedan politikerintervjuernas 
olika teman. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys där de 
båda gruppernas värderingar om ställs mot varandra, och där jag 
också kommenterar skillnader mellan olika kommuner.  
 
 
 
”Visst borde vi, men vad ska vi dit och göra?” 
 – aktivisternas inställning till den etablerade politiken 

 
"För det enda sättet att förändra är ju att komma åt 
makten och då måste jag in i ett parti, jag måste högt 
upp för att påverka regelsystemen och styrsystemen. 
Det har jag tänkt på mycket men inte kommit längre för 
att jag har blivit så engagerad i min egen by så nu tycker 
jag att det är roligt, att man får vara med och påverka 
samhället i den här lilla miljön, och den är ju väldigt 
gripbar och resultat kan man se snabbt." (ur intervju med 
aktivist i Bergs kommun, 37) 

 
Ambivalens. Det ordet sammanfattar till stor del hur de aktivister jag 
intervjuat förhåller sig till den etablerade politiken. Å ena sidan menar 
de flesta att det är där makten finns och besluten tas och för att få 
inflytande borde man engagera sig i kommunalpolitiken. Å andra 
sidan är det nästan ingen som kan tänka sig att bli politiker. Några har 
prövat men lämnat eller är på väg att lämna, för andra är tanken 
mycket avlägsen. Qulans medlemmar utgör ett undantag – några av de 
som intervjuats har politiska uppdrag. Även ett par av de kvinnor som 
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är aktiva i Robertsforsvinden har politiska uppdrag. Oavsett om 
aktivisterna är partipolitiskt engagerade eller inte, intar de i olika grad 
en skeptisk hållning till hur den etablerade politiken fungerar. De 
aktivister som är mest negativt inställda till den etablerade politiken är 
dock inte själva verksamma som politiker. 

Det som förenar aktivisterna är att alla vill ha inflytande och att de 
flesta ser den etablerade politiska arenan som den plats i samhället där 
en stor del av ”makten”, och därmed möjligheterna till inflytande, 
finns. Ett par informanter talar om ”vanligt” politiskt engagemang i 
termer av ”en sista utväg”. Om inget annat alternativ återstår och det 
handlar om en fråga som ligger dem mycket varmt om hjärtat är det 
möjligt att de kan tänka sig att gå till den etablerade politiken (det 
finns exempel både i Robertsfors och i Kiruna på informanter som anser 
detta, däremot inte i Berg). Genom de sätt som aktivisterna talar om 
den etablerade politiken – många gånger som något ”nödvändigt ont” 
om man ska kunna påverka i sin kommun – tolkar jag i termer av att 
aktivisterna tillskriver den en stor betydelse för hur lokalsamhället 
formas och utvecklas.  

Informanterna diskuterar den etablerade politiken på olika plan – 
både underliggande normer och regler samt den etablerade politikens 
praktiska arbetsformer och krav behandlas ofta av samma informant. 
Jag har valt att tematisera de följande avsnitten om aktivisternas 
förhållningssätt till den etablerade politiken genom att under rubrikerna 
Den omständliga och krävande poltiken samt Bedömningar av kvinnors förmåga 
problematisera hur de ställer sig till hur politiken fungerar. Under 
rubriken Det finns inte tid för politik i kvinnors liv diskuterar jag hur 
aktivisterna ser på relationen mellan kvinnors dagliga liv och deras 
möjligheter till politiskt arbete, för att slutligen i avsnittet Vad bör 
ändras? lyfta fram vilka möjligheter aktivisterna ser för förändring. 
Dessa teman är också valda med utgångspunkt från hur kön, och 
”kvinnor” i intervjuerna görs i relation till den etablerade politiken. 
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Den omständliga och krävande politiken … 
 

”Egentligen kanske allt skulle göras om i politiken. Det 
står på papper hur besluten ska fattas men egentligen 
styrs det där av några personer, vi andra är bara där för 
att fylla ut och för att det ska bli bredd. Jag vill inte 
placera in mig där och så står det på papperen att jag har 
varit med och beslutat. Är jag med och beslutar nånting 
vill jag kunna ta det fulla ansvaret för det och veta vad 
jag beslutar om.” (ur intervju med aktivist i Bergs kommun, 2) 

 
”Ja, just i den här stan så tror jag att det är mycket korridor-
snackstilen, besluten tas egentligen ute i korridorerna 
eller i bastun, inte på mötena. Det har ju varit mycket 
tjafs … dom här mötena som dom har på radion, det är 
mycket snack och dom kommer aldrig till beslut, och 
det är så låg nivå att det är pinsamt ibland. Många 
sammanträden fastnar ju på bagateller istället för att 
diskutera sakfrågor och komma vidare, och jag vet inte 
hur man ska komma förbi det.” (ur i intervju med medlem 
i Qulan, 76) 

 
”Ja, dom (männen) förstår systemet. Jag vill inte påstå 
att det är enkelt men det är lättare, för det första har 
dom lättare att hitta samtalsämnen och stå och prata 
omkring. För tjejerna, dom är färre och det är inte säkert 
att dom trivs jättebra med varann, så som tjej är man 
mer ensam. Och sen om man sitter med i nån nämnd så 
sitter man kanske ensam för sitt parti i den nämnden, 
och då gäller det att ha den här återkopplingen tillbaka, 
det krävs en hel del … jag tror att det är mycket, mycket 
svårare för tjejer … Jag har varit med på många möten 
och så, då kan jag känna att det är ganska tröttsamt, jag 
är ju mer impulsiv av mig och … jag är inte rädd att 
säga vad jag tycker och jag tycker att det kan vara så 
jobbigt ibland när man varit på nåt möte och kvinnor 
som är politiskt engagerade, som inte säger ett ljud. Och 
så har jag försökt prata med dom om att det här kan vi 
väl gå över partigränserna med eller … men dom verkar 
så rädda” (ur intervju med medlem i Robertsforsvinden, 29) 

 
I citaten återfinns flera av de anledningar som uttrycks i intervjuerna 
på temat varför aktivisterna väljer bort traditionellt partiengagemang. 
Ett motiv är önskemålet att se konkreta resultat. I kvinnogruppen får 
man saker att hända snabbt och behöver inte lägga ner tid på att 
arbeta i ett system som man menar är trögt och toppstyrt och som 
dessutom domineras av män. Uttrycket ”gubbvälde” återkommer i 



 176

flera intervjuer som en beskrivning på hur den etablerade politiken 
fungerar. Aktivisterna riktar inga explicita anklagelser mot de män 
som leder det politiska arbetet, att de exempelvis medvetet skulle 
diskriminera kvinnor. Snarare menar aktivisterna att ”det bara blir så” 
att man med någon sorts automatik satsar på män om kommunen ska 
göra en satsning eller tillsätta en tjänst. En aktivist i Qulan tar som 
exempel att socialdemokraterna efter valnederlaget 1994 tog beslut om 
att dela på uppdragen men att resultatet blev att det var kvinnor som 
fick ett uppdrag medan män satt i både fullmäktige och i nämnder. 
Hon upplever att det finns en självklar plats för män i alla samman-
hang medan om kvinnor ska få komma till tals, om kvinnor ska prioriteras 
i politiska sammanhang måste detta vara klart uttalat. Aktivisterna 
anser också att män har lättare att komma till tals och bli lyssnade till, 
och att det är lättare för män att knyta kontakter i politiken som den 
ser ut idag. En orsak till att aktivisterna anser att män har lättare att bli 
lyssnade till, är att män är fler till antalet än kvinnor. Att män har tillträde, 
genom språk, traditioner och så vidare, till den politiska arenan på ett annat 
sätt än kvinnor är exempel på andra orsaker som aktivisterna tar upp. 

I ett av de inledande citaten säger en informant att det är enklare 
för män än för kvinnor att bli välkomnade in och känna sig hemma i 
den etablerade politiken. Till en del menar hon att det handlar om att 
männen är fler än kvinnorna, men det är också något annat, något 
med atmosfären, som gör det enklare för män. Män socialiserar sig 
med män på ett annat och självklart sätt. De träffas i korridorer och 
på fikaraster, eller i bastun och under konferensmiddagar, och där 
fattas också viktiga beslut. Informella beslutsvägar som ett problem, 
att män har kontakt med varandra i andra sammanhang när de formella 
mötena är över, är ett återkommande tema i aktivistintervjuerna.  

I aktivisternas ögon är den etablerade politiken fortfarande 
männens värld, trots att fler kvinnor än någonsin sitter som 
förtroendevalda i kommunfullmäktige. Även om fler och fler kvinnor 
finns med i det politiska arbetet menar aktivisterna att det fortfarande 
finns mekanismer som leder till att män prioriteras framför kvinnor, 
exempelvis till högre poster, och att detta går med någon slags 
automatik. Flera aktivister menar att det ändå är i kommunstyrelsens 
arbetsutskott som de verkliga besluten fattas och att det är mycket svårt 
för kvinnor att få tillträde dit. 
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Att aktivisterna betonar att det är män som dominerar i den 
etablerade politiken tolkar jag inte som att aktivisterna känner sig 
utestängda från att få politiska uppdrag, de talar inte om den 
etablerade politiken på det sättet. Det som diskuteras i intervjuerna är 
svårigheterna för kvinnor att få inflytande – inte att få vara där. Flera 
av informanterna talar också om att det är förknippat med risker att 
gå in i ett system som de inte anser vara demokratiskt, vilket bland 
annat illustreras av det citat som inledde det här avsnittet. En av 
aktivisterna ser risken att bli fångad av ett system som hon inte tror på 
och som tvingar henne att stå för beslut som inte är hennes. Hennes 
åsikt är bara ett av flera uttryck bland de organiserade kvinnorna som 
visar på en misstro mot hur den etablerade politiken fungerar idag. 
Den uppfattas inte som demokratisk utan snarare som odemokratisk, 
och flera aktivister menar att besluten tas av en liten grupp politiker 
och tjänstemän i stängda rum dit varken kommunfullmäktiges leda-
möter, än mindre kommuninvånarna har tillträde. Den makt som 
utövas i den etablerade politiken beskrivs som något negativt – makt 
beskrivs som något som riskerar att korrumpera även den mest 
hedervärda medborgaren. 

Styrkan i den kritik av den etablerade politiken som aktivisterna 
framför varierar. Vissa intar en mer ointresserad eller uppgiven attityd, de 
är inte särskilt väl informerade om hur dagens politiska system 
fungerar och är inte heller intresserade. Uttryck som ”nonchalans”, 
”politikernas egenintresse” och ”toppstyrning” är återkommande i 
dessa intervjuer när vi diskuterar hur det politiska systemet fungerar. 
Både hos aktivisterna i Berg och bland medlemmarna i Robertsfors-
vinden finns en skeptisk syn till möjligheterna att påverka i den 
etablerade politiken även om de hade varit aktiva. Främst är det den 
stora bristen på kvinnor på högre positioner som upplevs som 
problematisk.  

Flera av de intervjuade menar att det går att påverka nog så mycket 
genom att stå utanför och utöva påtryckning – och att det dessutom 
är både snabbare och roligare. Den etablerade politiken upplevs som 
långsam, utan plats för kreativitet och spontana initiativ. Aktivisterna 
upplever också att de inte passar in i sättet att arbeta. För att ta plats i 
den etablerade politiken krävs ett kunnande om hur systemet är 
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uppbyggt och dessutom menar flera att det krävs åtgärder för att det 
politiska arbetet i kommunen också ska passa kvinnor. 

Ett par av de intervjuade kvinnorna ställer sig mycket kritiska till 
politiken av idag och menar att organisationen av den etablerade 
politiken är otidsenlig och bygger på ett ovanifrånperspektiv och en 
hierarkisk organisationsform som inte fungerar i dagens samhälle. De 
menar att den enda möjligheten att få människor engagerade är att 
arbeta underifrån, utifrån sina egna utgångspunkter och att det är 
därför kvinnor väljer att organisera sig i egna grupper. De betraktar 
icke-hierarkisk särorganisering som ett sätt att skapa förändring, men 
menar att den inte är möjlig att styra på samma sätt som om 
direktiven kommer uppifrån – något som kan skrämma de personer 
som har valt den ”vanliga vägen”. Att arbeta med förändring från ett 
underifrånperspektiv kan alltså i sig innebära en utmaning av hur 
politik bör bedrivas, uttryckt i min terminologi. På frågan om varför 
så få kvinnor finns på ledande positioner i den etablerade politiken 
menade en av dessa informanter att kvinnor väljer bort denna arena 
eftersom de inte har någon möjlighet till inflytande. Andra aktivister 
är mer inne på linjen att den etablerade politiken ”väljer bort” 
kvinnor, att män utser varandra till högre positioner och att kvinnor 
därmed utesluts.  

Det är framför allt bland aktivisterna i Kiruna som kommunal-
politiken nästan har fått ett löjets skimmer över sig. Vid tiden för (de 
flesta) intervjuerna hade Kirunapartiet med Lars Törnman i spetsen 
styrt kommunen under nästan en mandatperiod, med stöd av Vänster-
partiet. Det var tydligt i intervjuerna med aktivisterna i Qulan att 
frågor om etablerad politik besvarades med explicit eller implicit 
koppling till kommunpolitiken. Det som informanterna kritiserade var 
i första hand hur det politiska arbetet sköttes och exempel som gavs 
var turbulenta möten i kommunfullmäktige. Även om Kirunapartiets 
bristande erfarenhet av kommunpolitiskt arbete kommenteras i intervjuerna, 
riktades kritiken i första hand mot de före detta makthavarna, 
socialdemokraterna. Några informanter menade att socialdemokraterna 
hade satt käppar i hjulet för de nya kirunapartisterna genom att inte 
hjälpa, utan snarare motarbeta, dem att lära sig hur de politiska 
arbetsformerna fungerar i kommunen. I intervjuerna med aktivister i 
Berg och Robertsfors diskuterades inte kommunalpolitiken på samma 
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ingående sätt som i Kiruna. Den politiska majoriteten i både Berg och 
Robertsfors har inte heller skiftat på samma sätt som i Kiruna, snarare 
hade de personer (och de partier) som satt i ledningen vid tidpunkten 
för intervjuerna varit desamma under en längre period. 

 
 

Föreställningar om kvinnors förmåga 
 
"Männen dom tar för sig och kör på och man ska ju lära 
sig som kvinna att ska man vara med så måste man 
prata så att det hörs att man har kraft, det måste i alla 
fall låta så. Man måste visa att man har kraft för annars 
bryr dom sig inte om en." (ur intervju med aktivist i Bergs 
kommun, 2) 

 
”Ja, det tror jag, och jag tror också att kvinnor behöver, 
om dom kände att dom var fler, att dom tillsammans … 
man har ju sett dom gånger som kvinnor driver frågor 
över partigränserna då går det jättebra om dom 
tillsammans jobbar ihop saker. Men just det här att gå ut 
och vara stridande, ensam, då ska man vara stridande, 
ensam kvinna, och det är man inte, det tar lite tid innan 
man blir. Och jag tror att dom gånger som kvinnor har 
klarat det ensamma har dom säkert varit 
elevrådsordförande, eller kanske pappas flickor, vana att 
gå in och ta för sig.” (ur intervju med medlem i Qulan, 74) 

 
” Jag vet inte, det är ju hemskt att säga, politik det är ju 
jätteviktigt, visst tusan är det det, men jag vet egentligen 
inte vad jag vill, jag vet inte vad det är som avskräcker 
mig. Sen är jag ju lite av tjej också, som tänker usch vad 
otäckt, då måste man ställa sig där i den där talarstolen 
och man måste ta ställning till saker och ting och så, så 
mycket sånt kan det ju också vara som gör att man inte 
... men jag vet inte, politik har inte riktigt varit min grej. 
Det är ju synd, kanske inte just att jag inte gör det men 
det är ju synd att det är så pass få kvinnor som 
engagerar sig, unga kvinnor framför allt.” (ur intervju med 
medlem i Qulan, 21) 

 
Som citaten visar är en allmän uppfattning bland informanterna att 
det gäller för kvinnor att vara starka och stridbara för att lyckas – 
egenskaper som traditionellt sammankopplas med män. Att, som en 
av de citerade informanterna uttrycker det, ”vara lite av tjej” är inget 
som sammankopplas med politisk aktivitet. Snarare menar aktivisterna 
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att som politiken ser ut idag är den gjord för ensamvargar, för 
enskilda, starka kvinnor som måste kunna ta för sig. Flera av 
aktivisterna menar att kvinnor och män på politiska poster bedöms 
olika. En stark kvinna får ofta stämpeln dominant och okänslig, 
medan en stark man upplevs som handlingskraftig och någon som 
kan fatta beslut. Flera aktivister menar att en kvinna hela tiden måste 
bevisa att hon duger medan en man kan ta plats i den etablerade 
politiken med någon slags självklar rätt. Det gäller för kvinnor att 
anpassa sig och lära sig systemet för att få vara med, för det är 
männens villkor som gäller. Det är framför allt språk, gester och 
jargong som aktivisterna tar som exempel när de menar att den 
etablerade politiken är uppbyggd på mäns villkor. 

Fler av aktivisterna tar också upp frågan om kvinnors bristande 
stöd till andra kvinnor med förtroendeuppdrag och att kvinnor inte är 
intresserade av ”kvinnofrågor”. De uttrycker bland annat en besvikelse 
över att kvinnliga politiker inte har stöttat eller åtminstone visat 
intresse för arbetet i kvinnogrupperna, och har svårt att förstå att inte 
ens de kvinnor som är inne i den etablerade politiken ser värdet av att 
kvinnor går tillsammans och försöker arbeta för förändring. Det blir 
tydligt att aktivisterna förväntar sig mer av kvinnliga politiker än av 
manliga.2 

I samtalen om kvinnors situation i den etablerade politiken har jag 
ställt frågor om huruvida den kvinna jag intervjuar själv kan tänka sig 
att bli politiskt aktiv. Flera av aktivisterna är osäkra på sin egen 
förmåga att klara av ett politiskt uppdrag. Denna osäkerhet kan alltså 
betraktas som en annan anledning till att kvinnor inte väljer den 
etablerade politiken som sin arena för förändring. En av informanterna 
uttrycker att hon aldrig har trott sig själv om att klara av att vara 
politiker och därför inte ens tänkt tanken förrän hon fick frågan av 
mig. Andra beskriver sig själv som dåliga på att föra fram sina åsikter, 
nervösa för att tala inför större grupper av människor – att 
exempelvis ställa sig i en talarstol upplevs som något mycket avlägset. 
Många menar att de känner sig obekväma i relation till den etablerade 

 
2Aktivisterna ställer alltså högre krav eller förväntningar på de partipolitiskt 
engagerade kvinnorna än på männen. Det finns en föreställning om att kvinnorna 
”borde förstå” utifrån att man menar att kvinnor delar gemensamma erfarenheter, 
och även intressen.  
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politikens mötesformer – formen för att tala uppfattas som konstlad 
och som något som gör kvinnor obekväma.  

De aktivister som också är aktiva i den etablerade politiken talar 
om svårigheterna att bli lyssnade till, att man just måste vara stark och 
verkligen våga ta plats för att överhuvudtaget kunna påverka. Dessa 
kvinnor placerar dock problemet mer på den etablerade politiken som 
sådan och mindre på sin egen förmåga, medan flera av de aktivister 
som inte är politiskt aktiva gör tvärt om, det vill säga talar om sin 
bristande förmåga som det huvudsakliga problemet som står i vägen 
för ett engagemang i den etablerade politiken. 

I diskussionen om hur det känns, eller hur informanterna tror att 
det känns att arbeta (parti)politiskt, återkommer hela tiden jämförelser 
med arbetet i kvinnogruppen. Detta arbete beskrivs som diametralt 
motsatt till den etablerade politiken, som ett tillåtande rum där det är 
självklart att våga säga det man tycker. Kvinnogruppen beskrivs 
ibland som ett förstadium till att engagera sig traditionellt politiskt, en 
plats för träning i att våga tala och ta plats i rummet. I dessa 
diskussioner återkommer den ambivalenta inställningen till den 
etablerade politiken – det är inte en plats där dessa kvinnor vill vara 
eller tror sig kunna ha inflytande. Flera av informanterna upplever att 
det ändå inte skulle spela någon roll. De menar att besluten fattas av 
en liten klick personer, framför allt män, som sitter på de höga 
positionerna och möjligheterna att ta sig dit upplevs som mycket små. 
Samtidigt menar de är detta är den plats i vårt samhälle där makt finns 
och beslut fattas. Den etablerade politiken uppfattas också som något 
som befinner sig långt bort från den vardag där aktivisterna själva 
verkar – detta gäller framför allt de kvinnor som själva aldrig har haft 
en tanke på att engagera sig partipolitiskt. Den etablerade politiken 
blir för dem ofta något abstrakt, långt borta från deras egen 
verklighet.  
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Det finns inte tid för politik i kvinnors liv 
 

” Det är ju inte skapat för småbarnsföräldrar. Det är ju 
många gånger jag har behövt ta med mig barnen, fast 
mötet har sträckt sig till nio, och jag har haft ett h-vete 
dan därpå för att dom är så trötta. Och jag har haft 
dåligt samvete, varför gör jag det här, jag får betala för 
att fara dit. Varför gör jag det? Jag kommer inte att vara 
med i politiken nästa år, jag orkar inte men jag kommer 
att jobba med samhällsutveckling på annat sätt, för sluta 
kommer jag aldrig att göra.” (ur intervju med medlem i 
Robertsforsvinden, 24) 

 
”Men jag känner nånstans att hon hade ju så många 
sunda tankar och hon ville så väl men all hennes energi 
går åt till så mycket, tugg, så mycket som inte ger nåt, så 
jag blir alldeles trött. Hon har ju försökt värva oss nu 
inför nyvalet, aldrig, jag ids inte, jag vill inte hålla på, då 
måste jag hitta nåt annat sätt att jobba politiskt än att sitt 
på en post i kommunpolitiken. På nåt sätt känner jag att 
man har lite grann resignerat. Förut trodde jag att om 
jag skulle vara med skulle man kunna förändra, och få 
annan ordning på det här och det skulle gå fortare eller 
bli på ett bättre sätt, nu tror jag inte ens det, jag har som 
lagt ner det där” (ur intervju med medlem i Qulan, 77) 

 
De här två inledande citaten kommer dels från en aktivist som håller 
på att avsluta sitt politiska engagemang och dels en som berättar om 
en god väninna som är politiskt aktiv. Samtalen om kvinnors möjlig-
heter att få inflytande i den etablerade politiken handlar mycket om 
kvinnors svårigheter med att få livet att gå ihop, att få tiden att räcka 
till. Den etablerade politikens arbetsformer uppfattas som problematiska, 
framför allt är det tidsaspekten som betonas av de kvinnor som själva 
varit aktiva eller fortfarande har politiska förtroendeuppdrag. Dessa 
aktivister menar att det inte finns någon möjlighet att leva ett vanligt 
liv med familj och barn och samtidigt vara politiker. Är du heltids-
politiker tar detta all tid, är du fritidspolitiker hamnar du i kläm på 
jobbet där andra kvinnor får ställa upp för att du ska gå på politiska möten. 

Själva politikerrollen uppfattas också som problematisk, främst 
som allt för elitistisk, av flera aktivister. En av informanterna ställer 
frågan vad vi egentligen vill att en politiker ska vara. Hon menar att 
det krävs ofta att politiker ska vara supermänniskor med kunskap om 
allt, och det är inte många som klarar det. Särskilt kvinnor kan få 
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svårigheter när de hamnar i en offentlig position där de hela tiden 
granskas från topp till tå – både åsiktsmässigt och personligt. I ett par 
av intervjuerna tas behandlingen av Mona Sahlin upp (den så kallade 
Tobleroneaffären) som ett exempel på att kvinnliga politiker granskas 
hårdare än manliga – särskilt i sitt privatliv – och därför får kämpa 
mer än män för att upprätthålla en gräns mellan sin politikerroll och 
sig själva som privatpersoner. Gång på gång framgår det att den 
etablerade politiken i de intervjuade kvinnornas ögon är präglad av 
oerhört hårda krav som de inte vill ställa upp på. Krav som dessutom 
i deras ögon ofta skapar större problem för kvinnor än för män. Flera 
informanter menar att lösningen är en förändring av den etablerade 
politikens arbetsformer …”då skulle man få fram visioner och det är 
ju visioner som är framtiden för oss alla, och det är ju politiken.” som 
en aktivist uttrycker det.3 

Att arbeta för att anpassa sig till de regler som råder kan innebära 
att kvinnor drabbas av dåligt samvete för att de inte räcker till. En av 
informanterna menar att ger man sig in i kommunpolitiken så blir 
man ofta uppslukad och får allt fler saker på sitt bord. Ganska snart 
räcker inte tiden till längre, det dåliga samvetet slår till och man väljer 
att lämna alltihop. Att bli politiker beskrivs som ett mycket omfattande 
engagemang medan synen på arbetet i en kvinnogrupp är att man där 
i mycket större utsträckning tar hänsyn till kvinnors livssituation. Där 
vet alla hur det är när barnen är sjuka eller när gamla mamma har 
brutit lårbenshalsen. I kvinnogruppen finns en självklar acceptans av 
kvinnors villkor i samhället. I den vanliga politiken menar aktivisterna 
att det snarare är mäns liv som utgör utgångspunkten för hur arbetet 
är organiserat. 

En aktivist framhåller också farorna med att anpassa sig till det 
rådande politiska systemet. Hon menar att man riskerar att bli formad 
och fångad av en ordning som man från början var kritisk till. Till slut 
riskerar man att tappa bort den förändringsvilja som ledde fram ett 
partipolitiskt engagemang. Flera aktivister menar att den etablerade 
politiken förändrar människor på ett negativt sätt. Det krävs anpassning 

 
3Detta resonemang förstärks också utifrån att aktivisterna själva, som jag påpekade 
tidigare, verkar ställa högre krav på kvinnliga politiker än på manliga. Detta är också 
ett exempel på hur aktivisterna bidrar till reproduktionen av den etablerade politiska 
diskurs som de samtidigt kritiserar. 
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som i sin tur kräver sitt tribut, och den bild som informanterna ger är 
att det är svårt att ändra något genom att arbeta politiskt. I några 
intervjuer benämns detta som ”kommunhussyndromet” –  det vill 
säga att de kvinnor som kommer in i den etablerade politiken snabbt 
formas av den ordning som råder där, och därmed glider bort från 
den kvinnogrupp som hon tidigare var en del av.  

Aktivisterna talar också om anpassning i andra termer. Den 
anpassning som krävs handlar inte bara om det politiska systemet som 
sådant utan även att man måste anpassa sig till de frågor och 
uppfattningar som drivs av enskilda politiska partier. Svårigheter med 
att välja parti kommer fram i flera av intervjuerna och den så kallade 
partipiskan nämns som ett starkt skäl till att det nästan är omöjligt att 
välja ett parti att engagera sig i. Aktivisterna uppfattar att kravet från 
partiernas sida är att deras medlemmar och representanter ska ställa 
sig bakom alla (eller åtminstone de flesta) frågor som partiet driver.  
 
 
Vad bör ändras? 

 
”Sen, ju mer kvinnor som kommer in desto bättre, men 
egentligen tror jag att en väldigt mansdominerad plats, 
var det nu är nånstans, så tror jag att det är ganska bra 
om det kommer in flera kvinnor samtidigt, inte bara en. 
Kommer man in som första kvinna så tror jag att man 
kan känna att man måste anpassa sig till nånting man 
inte är på nåt sätt. För att ha en chans att bli hörd och 
sedd och få respekt. Men kommer man in flera kvinnor 
samtidigt, då har man tror jag större möjligheter att 
behålla, vara den man är, inte tvingas sänka rösten när 
man pratar för att det ska låta mer manligt … Om det 
kommer in fler kvinnor överallt så tror jag att man 
påverkas av varandra och på så sätt så kommer väl det 
här, eller man får olika perspektiv på saker och ting helt 
enkelt, att man kan se fördelarna, till exempel förut när 
det började komma kvinnliga chefer och folk tyckte att 
det var dåligt och sa att dom kan väl inget men sen ser 
man ju då att samtidigt medför det andra saker. Kvinnor 
kan ha andra fördelar som gör att arbetet blir bra, man 
kanske inte sköter det på samma sätt, men det är inte 
säkert att det bara är andra frågor som tas upp men att 
man får olika perspektiv på ämnena. Jag tror inte att det 
behöver blir ett mjukare samhälle eller så för att det 
kommer in fler kvinnor.” (ur intervju med medlem i Qulan, 54) 
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”Jag gillar inte formen … jag tycker att om man ser på 
vår kommun så tycker jag inte om det här med 
nämnder, jag tycker att det är för enkelspårigt, det är ett 
fack här och ett fack där, nu har vi slut med pengar här 
men ni får inga pengar dit fast ni har slut och vi har kvar 
för det här är våra pengar och dom kan vi behöva. Såna 
saker tycker jag slår fel och sen att det oftast är så att en 
nämnd inte vet vad den andra gör och det blir en massa 
skit så själva den, det är ju en organisationsfråga som jag 
inte tycker är särskilt bra. Men sen, hur ska man göra? 
på nåt sätt måste man ju bygga upp nåt när man har folk 
som jobbar, och ska det vara en demokrati så ska dom 
ju väljas på nåt vis ... själva den biten, hur det är 
uppbyggt med olika partier det är en sak, men sen hur 
det funkar rent organisatoriskt hur man jobbar det är en 
annan bit, men det är knöligt, strukturerat och det är 
jäkligt svårt att komma sig in, man får vara pratkvarn 
som jag och sitta och säga hallå, hallå och det här tycker 
jag inte alls och … man får inte vara rädd för att gå tvärs 
emot dom, blickar kan ju döda ibland på möten, när 
man säger saker och ting, men det får man väl stå ut 
med … det är svårt också för tjejer att engagera sig, med 
barnpassning och så, det är inte anpassat för att kvinnor 
ska kunna vara med … jag har ingen bra lösning på de, 
det ena är ju barnpassningen men barnen ska ju i säng 
när dom är mindre och så ska man kanske lägga mötena 
... ja, rätt att gå från sitt arbete …” (ur intervju med 
medlem i Robertsforsvinden, 29) 
 
” Därför mallen är ju typiskt manlig, det är ju uppbyggt 
efter hur karlarna vill ha det och det är så självklart, men 
jag har många gånger tyckt och vi har ju diskuterat det 
också, att vi från vinden skulle bara infiltrera och gå 
med i alla partier och klättra så högt det går, det vore det 
allra bästa tycker jag. Det spelar ingen roll vilka partier vi 
skulle välja, men just kommunpolitiskt, om vi vill ha 
verklig makt, men det är kanske inte så lätt att klättra 
inom politiken, det verkar ju inte så. Det vore nog det 
bästa, och att vi spred oss och det borde finnas en 
ganska stor spridning i vinden, och om vi vart riktigt 
duktiga i … frågan är då ska vi lära oss det här sättet att 
jobba? risken är ju om man är för ensam att det funkar 
inte, man måste i alla fall vara tre fyra stycken tjejer 
tillsammans som är ganska målmedvetna, men det 
funkar ju inte så, för dom är det viktigaste barnen och 
familjen. Jag är nog liten ovanlig, jag har alltid satt 
arbetet som väldigt viktigt, men jag tror inte att det är så 
för de flesta kvinnor, att familjen är det viktigaste och då 
finns det ingen politiker i världen som kan mäta sig med 
en.” (ur intervju med medlem i Robertsforsvinden, 72) 
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Det finns en tro bland vissa aktivister att fler kvinnor i den etablerade 
politiken kommer att innebära en förändring. Det räcker inte med att 
det finns några kvinnor med, de måste vara flera för att kunna stötta 
varandra. En informant menar att om det var fler kvinnor med och 
fattade beslut skulle den etablerade politiken gå snabbare eftersom 
kvinnor inte står ut med att vänta i flera år på att få en förändring till 
stånd. Föreställningen om att kvinnor för in något annat i den 
etablerade politiken, som det inledande citatet illustrerar, återkommer 
gång på gång i intervjuerna tillsammans med en tro på att fler kvinnor 
på beslutsfattande positioner borde leda till att det som kvinnor har 
att bidra med blir mer synligt, accepterat och uppskattat.  

Dessa ståndpunkter genomsyrar stora delar av intervjuerna med 
aktivisterna men det råder oenighet om hur stora förändringar som krävs 
för att den etablerade politiken ska bli mer demokratisk i betydelsen 
att politiken även speglar kvinnors erfarenheter och livsvillkor. 
Kritiken av det politiska systemet sträcker sig från önskemål om 
ändrade arbetsformer till inställningen att systemet måste förändras i 
grunden. Oavsett graden av kritik verkar de flesta av de intervjuade 
kvinnorna se mörkt på sina egna möjligheter att göra något åt 
politiken som den ser ut idag, eller på att de kvinnor som redan finns 
där gör någon skillnad – i betydelsen att ha inflytande som kvinnor. 
Citaten illustrerar hur kvinnors rädsla finns med i aktivisternas 
förhållningssätt till den etablerade politiken. Rädsla för att gå upp i 
talarstolen, rädsla för att säga sin mening ”… blickar kan ju döda 
ibland på möten när man säger saker och ting” som en aktivist 
uttrycker det. Att aktivisterna på olika sätt uttrycker sig i termer av att 
de är rädda, även om många i näste skede viftar bort det som något 
”man får stå ut med”, illustrerar det den styrka som aktivisterna 
tillskriver den etablerade politiska ordningen.  

Få aktivister diskuterar den politiska organisationen i termer av hur 
politiska frågor delas upp i olika sakområden eller sektorer. Min 
tolkning är att de flesta befinner sig så pass långt ifrån, och också 
håller en distans till, den etablerade politiken, att ett allmänt intryck av 
denna som manligt dominerad, leder till ett ointresse för strukturen 
för behandling av olika frågor. Det är de kvinnor som själva är 
politisk aktiva som till en del kommenterar detta. Ett av de citaten 
illustrerar exempelvis en aktivists frustration med den traditionella 
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sektorsuppdelningen i dagens politik. Hon menar att det behövs ett 
annat helhetstänkande i politiken för att öka människors inflytande 
och möjligheter att få sina behov tillgodosedda. Frågor som exempelvis 
rör bostäder, omsorg, arbetsmarknad och samhällsplanering hör ihop 
och bör behandlas mer sammanhållet.  

Ett av de få konkreta förslag för hur den etablerade politiken ska 
kunna ändras i grunden så att kvinnor ska kunna få inflytande är, som 
ett av citaten visar, att kvinnor går samman och samtidigt tar plats i 
olika partier i kommunen. Eftersom det inte direkt är någon svårighet 
att som relativt ung kvinna bli nominerad till valbar plats på ett partis 
lista menar några aktivister att detta skulle vara en möjlig väg. Då kunde 
man på förhand bestämma sig för vilka frågor som var viktiga att driva, 
hela tiden informera varandra om vad som var på gång inom respektive 
parti och dessutom kunna gå samman i strategiskt viktiga frågor. 

 
 

Den ofrånkomliga politiken 

Ambivalensen i aktivisternas resonemang om hur dagens politik 
fungerar illustrerar, enligt min mening, deras svårigheter att förhålla 
sig till etablerade former för politik. Uppfattningen att den etablerade 
politiken är problematisk finns hos alla aktivister jag har intervjuat – 
oavsett om de själva har varit eller är partipolitiskt engagerade eller 
om de aldrig ens har haft en tanke på det. Vissa är mer kritiska än 
andra, några talar i termer av kvinnors osäkerhet eller brist på tid för 
politisk engagemang medan andra använder uttryck som att ”politiken 
är patriarkal” för att kritisera det politiska systemet. Med andra ord är 
det skillnad på i vilken utsträckning problemen med den etablerade 
politiken placeras på en individuell eller en strukturell nivå, om det 
handlar om att kvinnor bör ändra sig/träna sig eller om det krävs 
förändringar av den etablerade politiken som sådan. Politiken av idag 
uppfattas av aktivisterna som ett icke-tillåtande rum, styrt av regler 
som är svåra att sätta fingret på, vilket gör det svårt att lära sig hur 
politiken fungerar, än mindre ifrågasätta dess legitimitet. Vissa 
aktivister uttrycker också en skepsis inför att ”lära sig” hur den 
etablerade politiken fungerar och menar att en sådan inskolning också 
för med sig risker. Att i allt för hög utsträckning anpassa sig till den 
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etablerade politikens former kan innebära att man ”glömmer bort” 
det ifrågasättande som var grunden till engagemanget. 

Oavsett var informanterna lägger tyngdpunkten menar de alla att 
män idag gynnas i politiken. Men trots alla problem som de ser för 
kvinnor att göra sig hörda och ha inflytande, och trots att vissa till och 
med beskriver den etablerade politiken som odemokratisk, är det 
enbart ett par personer som helt tar avstånd från den etablerade 
politiken som en plats där kvinnor bör sträva efter inflytande. Tron på 
dagens politiska system, att det trots all problematik kan innebära 
möjligheter att påverka, har bland annat lett till att en informant valt 
att gå in i den etablerade politiken efter att ha jobbat i en kvinnogrupp 
under flera år. Anledningen var att hon uppfattade motståndet från 
politikerna som så pass kraftfullt att hon drog slutsatsen att det måste 
vara i den etablerade politiken som det är möjligt att göra någon slags 
skillnad.  

Min tolkning är att aktivisterna ger uttryck för en grundläggande 
tro på nödvändigheten av ett politiskt system liknande dagens. Den 
etablerade politikens plats som legitimt maktcentra och den 
ambivalens som jag flera gånger pekat på kan också tolkas som att 
den etablerade politiken är ”omöjlig” att i grunden kritisera – att den 
dominerande diskursen om politik är så närvarande och så accepterad 
att den blir ”naturlig”. Ingen informant presenterar något över-
gripande förslag till hur dagens politiska system skulle kunna ändras 
till ett alternativt politiskt system. Resonemanget om svårigheter att 
välja politiskt parti pekar dock på ett missnöje med en av den 
etablerade politikens grundpelare – partisystemet och kanske då 
särskilt den gällande höger-vänster skalan.. Aktivisterna föreslår även i 
viss utsträckning alternativa politiska former, exempelvis när det gäller 
tider för politiska möten.  

Vad är det aktivisterna inte säger om den etablerade politiken? Vad 
innesluts och vad utesluts i den bild som aktivisterna ger? Innehållet i 
den etablerade politiken lyser med sin frånvaro. På frågor om varför 
de inte har valt den etablerade politiken handlar svaren antingen om 
ointresse, bristande tilltro till sig själv eller avståndstagande på grund 
av manliga normer och mäns dominans. Få informanter berör hur 
den etablerade politiken innehållsmässigt är organiserad och min 
tolkning är att problemen med den etablerade politikens form står i 
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vägen för att få syn på och kritisera innehållet. Hela tiden är det 
politikens former som diskuteras och kritiseras, samtalet kommer sällan 
in på den traditionella politikens innehåll och om så är fallet handlar 
det om att formen försvårar arbetet med de politiska sakfrågorna. 
Däremot beskriver aktivisterna ett ”annat” politisk innehåll när de 
diskuterar sin egen organisering. Vikten av att inte rikta in arbetet på 
enbart utbildning, eller företagande, eller kultur, eller finansierings-
frågor utan att utgå från att det handlar om ”hela livet samtidigt” är en 
central del i hur aktivisterna tänker om sin organisering. 

Den osäkerhet som informanterna ger uttryck för handlar i stor 
utsträckning om synen på den egna förmågan. Samtidigt uppfattas det 
som meningslöst att lägga sin tid på ett traditionellt politiskt 
engagemang eftersom chansen att bli lyssnad till upplevs som liten. 
Dessutom upplevs kraven på dagens politiker som svåra eller rent av 
omöjliga att kombinera med familj och barn. Den egna kvinno-
gruppen framstår som säkrare än ett partipolitiskt engagemang 
eftersom den anses vara byggd på tolerans och kunskap om att 
kvinnors handlingsutrymme ofta är mindre än mäns. Ofta framhålls 
bristen på tid för politiskt engagemang som central när det gäller 
varför kvinnor väljer bort den etablerade politiken. Samtidigt kan de 
lägga ner mängder av tid på arbetet med kvinnogruppen. Således 
verkar det inte vara tidsåtgången i sig som är problemet. Många av 
dessa kvinnor lägger samtidigt ner mycket tid på sitt engagemang i 
kvinnogruppen vilket jag tolkar som att det främst är den etablerade 
politikens form och arbetssätt – inte tidsåtgången i sig – som 
kvinnorna upplever som problematiskt.  

I informanternas resonemang om hur den etablerade politiken 
fungerar och vad kvinnor utsätts för, kan flera av de härskartekniker 
som Berit Ås formulerade på åttiotalet skönjas (Ås, 1982). Exempel, 
som jag tolkar i termer av undanhållande av information och 
osynliggörande, är vanliga. Det är dock framför allt uppfattningen, att 
kvinnor i politiken lätt hamnar i situationer där de påläggs skuld och 
skam – att inte räcka till varken i hemmet, på jobbet eller i politiken 
och samtidigt mötas av kritik – som avskräcker aktivisterna från att ta 
del i den etablerade politiken. 

Det är alltså nästan enbart den etablerade politikens form som 
diskuteras av aktivisterna. Själva arbetsformerna anses gynna män 
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genom att män inte heller granskas lika hårt som kvinnor. 
Organiseringen av politiken innebär att det inte går att kombinera ett 
politiskt uppdrag med ett ”vanligt liv”. Några av de intervjuade 
aktivisterna från Qulan är själva politiker och överlag har Qulans 
medlemmar en mer positiv bild av den etablerade politikens möjlig-
heter, jämfört med aktivisterna i de övriga kvinnogrupperna. Detta 
kan bero på flera olika saker, men framför allt kopplar jag samman 
detta med uppfattningar om motstånd hos Qulans medlemmar. I 
jämförelse med aktivisterna i Berg och i Robertsforsvinden upplever 
Qulans medlemmar minst motstånd från den etablerade politiken, 
vilket jag diskuterade i föregående kapitel.  

Hur kan man förstå aktivisternas tilltro till det politiska systemet? 
Den ambivalens som framkommer i redovisningen av aktivisternas 
syn på den etablerade politiken kan till en början te sig motsägelsefull. 
Om resultaten från intervjuerna förstås utifrån en feministisk kritik av 
den liberala, representativa demokratin blir ambivalensen enligt min 
uppfattning mer begriplig. Dessa kvinnor har att förhålla sig till ett 
politiskt system som presenteras i könsneutrala termer, där aktörerna 
är politiker och medborgare, inte kvinnor och män. Ett system som 
de intervjuade kvinnorna upplever som dominerat av män, samt där 
män gynnas på ett självklart och outtalat sätt. Ett system där beslut 
fattas som har viktiga konsekvenser för kvinnors liv men som 
samtidigt ignorerar betydelsen av kön. 

Samtidigt deltar aktivisterna själva i produktionen av ”skillnad” 
mellan könen. Trots att de kritiserar den etablerade politiken som sådan 
tenderar män att göras till norm genom att kvinnors svårigheter att klara 
av den etablerade politiken hela tiden diskuteras. På så sätt producerar 
aktivisterna sig själva, och gruppen ”kvinnor” som avvikare. ”Sen är jag 
ju lite av tjej också …” som en av medlemmarna i Qulan uttrycker det. 
Aktivisterna för däremot inte samma explicita diskussion om männens 
fördelar vilket leder till att männen får behålla sin ”könsneutrala” 
status. Aktivisternas fokus vid ”kvinnors problem” i politiken betraktar 
jag som ett exempel på det som Joan Scott benämner feminismens 
paradox. Genom att problematisera att kvinnor som grupp har en under-
ordnad position produceras samtidigt denna underordning (Scott, 1987). 
Genom att inte fokusera mäns privilegier i relation till kvinnors position 
riskerar aktivisterna att förstärka den problematik som de avser att motverka. 
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”Med tiden blir det allt bättre”  
– politikernas syn på kvinnors möjligheter till 
inflytande i den etablerade politiken 
 

”… men samtidigt är det svårt att kliva av, du känner ju 
ett ansvar mot partiet och nuförtiden är ju ungdomar 
ofta intresserade av sakfrågor, men att greppa över 
alltihop har dom inte lust med, så det blir som att man 
fortsätter, och i vår kommun är det många partier som 
har svårt att få tag på unga människor, det är svårt.” (ur 
intervju med politiker i Robertsfors, 39) 
 
”… om du tar bort toppen, jag har bättre utveckling på 
den kvinnliga sidan, jag är mer orolig snart … vi har 
många duktiga tjejer som om jag fick vara med vid nästa 
val, vill ska slåss om ordförandeposterna, medan jag 
tycker att jag ser en nog så stor åderlåtning där inga 
killar finns med. Vi har ganska många duktiga tjejer med 
mellan tjugofem och trettiofem, medan på den manliga 
sidan är det nästan tvärt om.” (ur intervju med politiker i 
Robertsfors, 32) 

 
Alla politiker är överens om att den etablerade politiken av tradition 
är en manlig värld men meningarna går isär i frågan vilken betydelse 
detta har idag. Vissa anser att problemet är löst och att kvinnor och 
män har lika stora möjligheter att både ta sig in i och verka i den 
etablerade politiken. Andra anser att problemet till en viss del finns 
kvar, även om utvecklingen hela tiden går åt rätt håll.  

Öppningsfrågan i alla politikerintervjuer var ”Varför har du valt att 
engagera dig politiskt?” Svaren var ganska lika varandra men det går 
att urskilja två huvudlinjer. En grupp politiker betonade sin önskan att 
påverka samhället, att vara med och påverka samhällsutvecklingen, att 
bekämpa orättvisor. Den andra gruppen hänvisade mer till slumpen, 
till uppväxtåren i ett ungdomsförbund eller till att ha blivit tillfrågade 
om att stå på ett partis lista. De flesta förmedlade ett stort engagemang 
för det politiska arbetet men betonade hur de allt svårare ekonomiska 
villkoren förändrat den etablerade politiken från att handla om upp-
byggnad och fördelning av resurser till svåra beslut om nedskärningar 
– något som gjort det politiska uppdraget allt mer arbetsamt. 

Den frågeställning som behandlas i den här delen av kapitlet är hur 
politikerna ser på kvinnors möjligheter till inflytande i den etablerade 
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politiken. Varför finns inte kvinnor i den etablerade politiken i lika 
utsträckning som män, särskilt på högre positioner? Anser politikerna 
att detta är ett problem? Min avsikt med dessa frågor är att undersöka 
hur de ledande politikerna ser på betydelsen av kön i den etablerade 
politiken. Jag har valt att sortera analysen kring några olika teman – 
hur politikerna ser på dagsläget och hur de motiverar detta, samt vilka 
strategier de menar är framkomliga för förändring (i de fall där de 
menar att förändring är önskvärd). Med de olika underrubrikerna är 
min avsikt att illustrera återkommande teman i intervjuerna. Med 
andra ord, lyfta fram de olika sätt som politikerna ramar in fältet 
”kvinnor, kön, och politik”. I slutet gör jag, liksom när det gällde 
aktivisterna, en summering.  
 
 
Representation – både viktigt och inte viktigt 

 
”Nu har det fallit tillbaka och blivit enbart män igen, det 
kan ju också i en kommun vara lite grann av tillfällig-
heter. Hon som var fullmäktigeordförande tidigare var 
ju en utomordentligt duktig och kunnig person men då 
flyttade hon så det var … men det är inte lätt att 
rekrytera, varken kvinnor eller män, och så är ju verklig-
heten och så är det nog i alla partier och medlems-
underlagen har ju minskat för partierna. Och det är 
egentligen där problemet ligger kanske.” (ur intervju med 
politiker i Robertsfors, 28) 
 
”Jo, men det tror jag har att göra med att dom som 
pratar i fullmäktige, vilka är dom? oftast är det dom som 
sitter i presidiet eller dom som sitter i kommunstyrelsen 
eller dom som är gruppledare, annars pratar inte folk, 
och eftersom dom från början inte ville bli med i 
presidiet, tror jag i alla fall, då har dom helt enkelt inte 
kunskapen, det är ändå så att om du är fritidspolitiker 
och har ett heltidsarbete, du har ingen möjlighet att 
hänga med på allting, men om du är ordförande har du 
en viss tid avsatt och du tvingas prata igenom och 
fundera och har kontakt med den som är chefs-
tjänsteman. Och ingen av oss, vare sig man eller kvinna, 
gammal eller ung, vill gå upp i en talarstol för ett antal 
åhörare och säga nåt som är korkat så att nån annan kan 
gå upp och säga det där var nog det mest korkade jag 
har hört, det är faktiskt så här, och det är ju en risk om 
du inte kan.” (ur intervju med politiker i Robertsfors, 39) 
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”Även om nu ledningen, ordförande och chefer, 
domineras av män så tror jag inte att kvinnorna känner 
att vi inte lyssnar på dom eller tar till oss deras åsikter 
utan jag har en känsla av att dom är ganska nöjda med 
det sätt som vi avlyssnar och behandlar deras förslag. 
Jag kan bara prata om de erfarenheter jag har och det är 
att dom blir lyssnade till lika mycket som männen, om 
dom har sakliga argument … jag har ju hört från annat 
håll att en del kvinnor känner sig mer eller mindre 
mobbade, att jag sitter här som nån slav bara och ingen 
bryr sig om vad jag tycker och tänker och säger, men jag 
har inte upplevt det.” (ur intervju med politiker i Berg, 30) 

 
” Man får ju bortse från att männen har en speciellt 
attityd gentemot kvinnor, det, har man alltså fortfarande 
idag, att man vill skämta ibland om det jag säger. Men då 
säger man ju det att nu är det faktiskt allvar, och dom 
har blivit bättre. Det är väldigt sällan som dom yttrar 
nånting sånt nu, att man känner att bara för att det är en 
kvinna som har sagt det så rycker man på axlarna.” (ur 
intervju med kvinnlig politiker, 27) 

 
Representation är ett återkommande tema i politikerintervjuerna. 
Visserligen har jag valt att fråga om politikernas syn på kvinno-
representationen i den etablerade politiken generellt och särskilt på 
högre poster. Trots det uppfattar jag detta som ett tema som politikerna 
är vana vid att tala om, och som de också gärna berör. Representations-
problematiken är också ett tema som ofta i olika sammanhang 
diskuteras i samband med frågor om kvinnors möjligheter till politisk 
inflytande. Temat kan av den anledningen vara något som politikerna 
är vana att kommentera och försvara. Grovt sett går det att urskilja två 
olika synsätt i hur politikerna diskuterar representation – att man inte 
ska stirra sig blind på kvinnorepresentationen på högre poster, 
kvinnor har inflytande på andra sätt, eller att en ökad kvinno-
representation i fullmäktige är ett första steg på vägen mot en mer 
jämställd politik. Den skeva representationen på högre positioner 
uppfattas dock sällan som ett problem, som en politiker säger i ett av 
citaten: ”… jag har en känsla av att dom (kvinnorna) är ganska nöjda 
med de sätt som vi avlyssnar och behandlar deras förslag.”4 

 
4Detta resonemang illustrerar också hur informanten konstruerar ett ”vi och dom 
tänkande” mellan kvinnor och män, i termer av kvinnor och politiker.  
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Som jag redovisar i appendix 3 har alla tre kommuner få kvinnor 
på ledande poster. Kiruna, som är den största kommunen, har flest 
kvinnor som nämndordförande, två stycken, Robertsfors och Bergs 
kommuner har varsin kvinna på den posten (dessa siffror gäller för de 
år som jag genomförde mina intervjuer, det vill säga mellan 1996 och 
1998). På frågan om varför så få kvinnor finns på ledande poster i 
politiken gav flera politiker ett svar som inleddes med en uppräkning 
av de kvinnor som trots allt fanns på dessa poster, eller de kvinnor 
som hade funnits där tidigare. ”Om du väljer ut mitt parti och 
fullmäktige så är det två av tre kvinnor …”/”… vi har haft kvinnor 
som egentligen har styrt och ställt ganska mycket …” är exempel på 
hur politikerna talar om representation.  

Enligt flera politiker har kvinnor egentligen ganska stora möjlig-
heter att göra sig hörda trots att de inte sitter på lika många höga 
poster som män. Några menar att representationen ger en skev bild 
av kvinnors inflytande, att det egentligen är större än vad siffrorna 
visar. Alla politiker framhåller också sitt eget parti som bra på att lyfta 
fram kvinnor, men menar att det kan vara sämre i andra partier. Det 
är få som ser till den etablerade politiken som en helhet och 
diskuterar det politiska systemets fördelar och brister. Ett par politiker 
diskuterar dock representation på ett sätt som skiljer sig från de 
övriga. De menar att den ökade andelen kvinnor bör ses som ett 
första steg mot att öka kvinnors inflytande i den etablerade politiken. 
Representation betraktas som en väg att gå i arbetet för en mer reell 
förändring. Dessa politiker menar också att den etablerade politiken 
fortfarande präglas av män och mäns intressen, även om detta 
successivt har ändrats. Det finns fortfarande informella regler som 
inte är så lätta att förstå och än mindre verka inom för en ny person, 
och särskilt inte för kvinnor.  

Representation diskuteras också på ett annat sätt i intervjuerna där 
termen används i betydelsen demokrati. Det faktum att politikerna är 
representativa anses som en viktig ingrediens i ett demokratiskt 
politiskt system – vilket inte kvinnogrupperna anses leva upp till. 
Några politiker uttrycker upprördhet över att det som de uppfattar som 
grundtanken med formell representation inte längre tas på samma allvar. 
De menar att det är en kvalitativ skillnad mellan att företräda ett parti 
och exempelvis en kvinnogrupp. I det senare fallet handlar det främst 
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om att företräda sig själv. Den här argumentationen utmynnar i att 
kvinnorna hade kunnat få ut mer av sitt engagemang om de varit med 
i ett vanligt politiska parti. 

Det finns alltså bland en del politiker en medvetenhet om att 
kvinnor inte accepterar politiken som den är uppbyggd idag  och 
vissa, särskilt politikerna i Kiruna, säger explicit att den etablerade 
politiken är uppbyggd efter mäns villkor och intressen. Detta leder till 
en förståelse för att kvinnor väljer andra vägar. Samtidigt försvaras det 
rådande politiska systemet genom att man anser att det är så 
demokrati ser ut, bör ser ut. Flera av politikerna menar att dagens 
politiska strukturer för att föra diskussioner och fatta beslut behövs 
för att demokratin ska bevaras, även om de innebär ett visst mått av 
hierarki. Den lägre andelen kvinnor i den etablerade politiken, särskilt 
på högre positioner, förklaras alltså med att kvinnor inte vill anpassa sig 
till demokratins spelregler. Kvinnogrupperna karakteriseras också som 
alltför enfrågeinriktade av några politiker ― något som de menar inte 
hör hemma i den etablerade politiken där alla frågor måste jämkas 
samman för att samhället ska fungera. Andra politiker är dock inne på 
att den etablerade politikens arbetsformer kanske behöver förändras, i 
alla fall till en del, både för att locka fler kvinnor och för att hålla liv i 
demokratin.  

I samtliga intervjuer har jag frågat om kvinnor blir lika mycket 
lyssnade till som män i den etablerade politiken. De flesta menar att så 
är fallet, att problemen för kvinnor snarare ligger i deras privata 
situation än i att de missgynnas i det politiska arbetet. Det finns en 
ovillighet bland de intervjuade politikerna att tala om formerna för det 
politiska arbetet utifrån ett könsperspektiv. På frågor om grund-
läggande förändringar av den etablerade politikens arbetssätt svarar de 
flesta övergripande och sammankopplar inte frågan med att kvinnor 
skulle ha andra villkor än män i det politiska arbetet. De tenderar 
istället att prata om svårigheterna för nya politiker att komma in och 
lära sig uttalade och outtalade normer och regler. En politiker menar 
att det är en del av det politiska spelet att inte lyssna på sin 
motståndare.  

Andra menar att det fortfarande är en viss skillnad mellan att vara 
kvinna och att vara man i den etablerade politiken. Som kvinna gäller 
det att vara lite extra påläst eftersom kontrollen av kvinnor 
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fortfarande kan vara hårdare. Man måste också (be)visa att man kan 
spela spelet och inte behöver någon särbehandling. Ett visst mått av 
förlöjligande av kvinnor kan fortfarande förekomma och två av de 
kvinnliga politikerna uttrycker det så här: 

”Jag tror också att man ställer jättehöga krav på sig själv 
och omgivningen ställer höga krav för att man måste, 
ungefär när tjejer lärde sig att köra bil så var dom ju 
tvungna att visa sig 100 gånger bättre än killarna för att 
bli accepterade som bilförare. Så tror jag att det är just 
nu i politiken. Att vi måste bevisa väldigt mycket att vi 
duger och då handlar det om att dels lära sig ett manligt 
sätt att jobba samtidigt som man måste hitta vad som 
skulle kunna vara ett kvinnligt sätt att jobba och försöka 
genomföra det.” (ur intervju med kvinnlig politiker, 43) 

 
”Ja … jag vet inte … det som märks hos oss är att dom 
som håller låda är karlarna, trots att vi är många kvinnor, 
och många kvinnor känner också att dom blir 
förbisedda av karlarna, som många av oss inte ser att 
dom blir. Jag har tagit undan mig själv ur politiken mer 
än att andra har flyttat ut mig, men jag vet att andra 
tycker att det är ingen mening att säga nånting, dom har 
sina idéer och genomför dom … det är klart, jag har 
hållit på så länge så man kanske blir lite … less på det 
hela, att det ändå inte går snabbare framåt, att det inte 
blir helt naturligt, man måste påpeka att här måste det 
vara en kvinna med, här måste det vara en kvinna med 
… annars blir det män i olika styrelser och så, man 
måste hela tiden vara på sin vakt … jag blir så less att se 
på tv också, dessa karlar, dessa EU-karlar … det är inte 
många kvinnor … ” (ur intervju med kvinnlig politiker, 45) 

Den upplevelse som beskrivs i det här citatet liknar mycket den bild 
av kvinnors situation i den etablerade politiken om aktivisterna 
beskrev. Att det ställs högre krav på kvinnor, både från dem själva 
och från omgivningen. Citatet illustrerar också att kvinnliga politiker 
menar att det ställs dubbla krav på kvinnor i den etablerade politiken 
– de ska både vara minst lika kompetenta som männen och samtidigt 
tillföra något annorlunda, något ”kvinnligt”. Den politiker som är 
citerad här är mycket tydligt i att hon menar att den etablerade 
politiken präglas av en patriarkal struktur som gynnar män och miss-
gynnar kvinnor. Alla kvinnliga politiker som jag intervjuat uttrycker på 
något sätt att politiken av tradition är männens sfär och att det därför 
kan vara svårare för kvinnor att ta plats. Däremot är det stor skillnad 
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mellan hur allvarligt eller på vilket sätt de bedömer problemet. Samma 
informant problematiserar också relationen mellan kvinnor i den 
etablerade politiken och menar att kvinnor är mer kritiska mot 
varandra, att kvinnor får utstå mer kritik från andra kvinnor än från män. 

Ett par av de kvinnliga politikerna talar explicit om den etablerade 
politiken som ett rum som exkluderar kvinnor. Behov av stöd, från 
andra kvinnor och från män, behovet av bekräftelse, är också en aspekt 
som den här informanten tar upp och hon diskuterar det i termer av att 
kvinnor sällan har samma uppbackning hemifrån som män. Hon 
beskriver också sin rädsla för att gå upp i talarstolen och menar att 
detta är något som många kvinnor brottas med. Flera gånger i intervjun 
återkommer hon till den etablerade politikens fysiska rum, att kommun-
styrelsens ordförande sitter på en upphöjd plats i sammanträdessalen 
och hur det rummet blir nästan oöverstigligt att stiga in i för en 
föredragande kvinna. Beskrivningen av den etablerade politikens villkor i 
termer av rädsla är densamma som flera av de intervjuade aktivisternas. 
 
 
Kvinnors känslor och kvinnors ansvar 

”Naturligtvis är det ju så att yngre tjejer kommer in och 
dom har bildat familj, får barn och det blir en 
arbetsbelastning, men sen tror jag att vi, och då menar 
jag både partiet, männen då, … har varit dåliga på att … 
ta hand om dom här tjejerna, det har inte varit nån 
illvilja … jag har naturligtvis några som jag har försökt 
att … jag tror att vi tänker olika, en tjej som nu har 
flyttat till Skellefteå som jag har pratat mycket med, hon 
hade funderingar om, det här har ju naturligtvis också 
att göra med förändringar på ekonomisidan, men jag har 
den upplevelsen från flera, att tjejerna är lite för veka på 
det sättet, att om du måste ta obehagliga beslut så har dom 
svårare att ta den kritik som kommer från bekantskaps-
kretsen eller … man engagerar sig personligt för mycket, 
det blir för jobbigt för dom helt enkelt … Dom erfarna 
politikerna vet ju exakt var dom har varann, dom 
behöver inte ens föra en diskussion utan det räcker med 
en ögonblinkning ungefär som på en kreatursaktion, då 
vet man precis var man står, och dom som kommer in 
nya dom förstår inte alls det här spelet. Blir man nyvald 
till fullmäktige så kanske man tror att det är där besluten 
fattas, som det i teorin ska vara, men så är det inte i 
praktiken och det har blivit otydligare var dom fattas.” 
(ur intervju med politiker i Robertsfors, 31) 
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”Dom har inte blivit tillräckligt starka eller hårdhudade 
för att klara dom negativa delarna av politiken. Det är 
mycket lättare att vara politiker när man får säga ja till 
allting och komma med erbjudande och reformer 
jämfört med att säga nej och göra indragningar, det är 
knepigt och då orkar inte alla. Särskilt inte dom här 
riktiga idealisterna som börjar för att dom tror starkt på 
en sak och vill genomföra den på kortast möjliga tid. 
Gamla politiker dom har väl lärt sig att även såna frågor 
som man gärna vill ha genomfört kommer så småningom 
om man bara är nog envis och inte ger tappt i första 
omgången.” (ur intervju med politiker i Robertsfors, 19) 
 
”Jag tror faktiskt det, om det här nu beror på mentalitet, 
att vi är olika … det är klart att det finns kvinnor som 
tål stryk också … men dom är inte speciellt många. Sen 
är det ett annat fenomen om man jämför män och 
kvinnor, och det är det här med att tänka i ekonomiska 
termer, det har jag märkt att om man ska fundera över 
ett projekt eller så … så är det skillnad mellan män och 
kvinnor, det här med ekonomi kommer mycket fortare 
fram i ett resonemang med män än med kvinnor, där är 
det mera, om man ska kalla det visioner eller tankar 
medan männen ofta tittar på kronan först.” (ur intervju 
med politiker i Robertsfors31) 

 
I en del av intervjuerna finns en föreställning om att kvinnor inte vill 
in i den etablerade politiken i lika stor utsträckning som män utan 
hellre väljer andra vägar, framför allt beroende på att organisationen 
av den etablerade politiken inte passar kvinnor. Politikerna uttrycker 
sin förståelse för kvinnors känslor, att kvinnor inte vill in i den 
etablerade politiken utan väljer andra former. Detta uttrycks dock 
sällan som en kritik mot hur den etablerade politiken fungerar utan 
mer som en förklaring till kvinnors politiska ovana. I intervjuerna 
med politikerna har samtalet ofta kretsat kring de ekonomiska 
problem som kommunerna idag står inför, problem som ofta 
sammankopplas med utflyttningen från glesbygden. Det minskande 
befolkningsunderlaget gör att kommunerna på alla sätt måste försöka 
förmå människorna att bo kvar, samtidigt som politikerna ser sig 
tvungna att genomföra nedskärningar som drabbar den kommunala 
servicen. Politikerna beskriver sina uppgifter i negativa termer – att 
det handlar om att göra nedskärningar som drabbar kommun-
medborgarna, genom brister inom skola, vård och omsorg. De anser 
att det krävs en viss styrka för att klara av det, en styrka som inte 
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kvinnor besitter i samma utsträckning som män. Att möta upprörda 
kommunmedborgare på Konsum eller att vara tvungen att utstå kritik 
från vänner och släktingar på grund av politiska prioriteringar anses 
vara mer problematiskt för kvinnor än för män att hantera. Kvinnor 
beskrivs som svaga och känsliga och därmed tillskriver sig de 
intervjuade männen en större förmåga att fatta svåra beslut. Kön och 
politik konstrueras i traditionella termer där kvinnor får stå för 
känslosamhet och svaghet medan män karaktäriseras av rationalitet 
och styrka. Det är framför allt i politikerintervjuerna i Robertsfors 
som denna föreställning om olikheter mellan könen blir tydlig. 

Bilden av kvinnliga och manliga politiker som svaga respektive 
starka modifieras av en del politiker genom att tala om gamla och nya 
politiker, i betydelsen att de hellre talar om politikernas situation i 
relation till huruvida de har lång eller kort erfarenhet av politiskt 
arbete. Därmed kan även män som är nya i den etablerade politiken 
anses som alltför svaga för att klara av politiskt arbete. ”Det gäller att 
vara hård, att vara en kämpe …” som en politiker uttrycker det. 
Samtidigt reflekterar en del av de äldre politikerna över sin egen 
situation, att deras mångåriga politiska arbete har byggt på att deras 
fru har tagit ansvaret för hem och barn och att politikerrollen har 
byggt på en ”service på hemmafronten”. 

Ett annat tema i intervjuerna är att samtalet tenderar att glida bort 
från kön och snarare fokusera andra problematiker, som just ålder 
eller erfarenhet av politiskt arbete. Ett första steg kan vara att jämföra 
kvinnors situation i den etablerade politiken med ungdomars situation, 
och diskussionen övergår sedan till att handla om ålder och erfarenhet 
istället för kön. Framför allt är det ungdomars situation som jämförs 
med kvinnors. Kvinnor och ungdomar görs till grupper som har 
svårigheter att ta sig in i den etablerade politiken. 

Risken med att överbelasta de kvinnor som kommer in i den 
etablerade politiken är en aspekt som tas upp av politikerna. Så fort 
man får in en (duktig) kvinna så får hon också ta på sig en mängd 
uppdrag, vilket gör att hon ganska snabbt kroknar. Några politiker 
menar också att sättet att arbeta i den etablerade politiken är präglat 
av män och att det därför kan vara möjligt att det passar kvinnor 
sämre. Även den diskussionen tenderar att handla mer om att kvinnor 
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har felaktiga förväntningar på den etablerade politiken än att den i sig 
är problematisk för kvinnor, just på grund av att de är kvinnor.  

Kvinnors situation utanför den etablerade politiken berörs av några 
av de intervjuade politikerna som en anledning till att färre kvinnor än 
män engagerar sig politiskt. Vissa menar att kvinnors huvudansvar för 
hem och barn innebär att kvinnor har svårare att få tid för politisk 
engagemang än män. Avsaknaden av tid gör det helt enkelt inte möjligt 
att gå in i den etablerade politiken. Med andra ord beror den 
eventuella bristen på kvinnor i den etablerade politiken främst på 
orsaker som står att finna utanför, inte inuti, det politiska systemet.  

Att kvinnors större ansvar för hem och barn inte går ihop med hur 
det politiska arbetet tidsmässigt är organiserat är den aspekt av den 
etablerade politikens arbetsvillkor som främst tas upp i intervjuerna. 
Även här tenderar informanterna att använda ett könsneutralt språk 
och tala om småbarnsföräldrarnas svårigheter. Några av de 
intervjuade politikerna ser dock detta problem explicit som en 
kvinnofråga utifrån att de menar att hem och barn främst är 
kvinnornas angelägenhet som samhället ser ut idag. 
 
 
Kompetens går före kön men kan kombineras med ”andra 
erfarenheter” 

 
”Jag tror att det måste finnas en rimlig blandning, både 
när det gäller kön och ålder, att politiker representerar 
nån slags sann bild av verkligheten. Och bland politiker 
så tror jag att man kan köra det hårdare än vad man kan 
göra i ett normalt arbetsliv där jag menar att det faktiskt 
är kompetensen som måste gå före könet, men i 
politiken … en arbetsuppgift är ju som lättare att 
definiera, är du duktig så är du det oavsett kön och är du 
sämre ska du inte ha jobbet oavsett om du är tjej eller 
kille utan jobbet utförs ju bäst av den som är duktigast. 
Men däremot i det politiska livet är det mycket svårare 
att säga vad som är duktigt, du kan ha mycket kloka 
uppfattningar, du kan komma på nån liten grej eller få 
folk att lyssna eller, du kan vara duktig på många olika 
saker och det är lättare att ha en bra blandning bland 
politiker, kompetensbegreppet är som vidare inom 
politiken, och jag tror att det är bra med en blandning 
men jag vet inte riktigt hur man bär sig åt. Bakåt i tiden 
var det nog mer ett könsproblem, att det var mer män 
än kvinnor som var med i politiken, men då kvarstår det 
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egentligen, för nu kvarstår det för att vi har ett 
ungdomsproblem, kanske inte beroende egentligen på kön 
utan på att vi har ett åldersproblem. Jag skulle tro om man 
hade nån form om statistik på snittålder bland politiker 
så tror jag att den har stigit.” (ur intervju med politiker i 
Robertsfors, 39) 
 
”Jag har aldrig sett nån skillnad på beslut eller så … 
under den tiden jag har varit med, om det har varit en 
kvinna eller en man, och det tycker jag är, intressant. Nu 
är vi två kön och ska därför vara lika representerade, det 
är utgångspunkten, men däremot kanske jag inte tror att 
frågorna på något sätt får ett annat beslut, även om man 
skulle bli femtio, ekonomin kommer att finnas där, man 
måste ta ställning till dom ekonomiska … däremot 
kanske jag tycker ibland att vissa tjejer i den här manliga 
världen som har varit, blir mer män än vad männen är. 
Och det har man ju läst att det kan vara på det sättet, 
och det har jag ju stött på mycket, dom kan mer av 
härskarteknikerna som Berit Ås pratar om … ska jag 
försöka jobba mot dom så tycker jag att det är en del 
kvinnor som har positioner som verkligen kan det där, 
men dom har, tycker jag, verkligen accepterat männens 
villkor.” (ur intervju med politiker i Robertsfors, 32) 
 
”Ja, det tycker jag för de kvinnliga värderingarna är 
viktiga i beslutsprocessen. Man har ju en tendens i 
organisationer som är mansdominerade att teknokratisera 
saker och ting. Så det är klart att det behövs fler kvinnor 
i politiken, i beslutsfattande ställningar överlag. Däremot 
tycker jag inte att det är riktigt att könskvotera, det 
känns som i magen, det är något som jag inte gillar helt 
enkelt.” (ur intervju med politiker i Berg, 11) 

 
Det är ingen självklar utgångspunkt för politikerna att det är viktigt att 
både kvinnor och män ska finnas med i den etablerade politiken. 
Vissa politiker framhåller att det är kompetensen som ska räknas – 
inte könet – eller i alla fall att det inte borde göra någon skillnad om 
det är kvinnor eller män som fattar de politiska besluten. Politik anses 
handla om värderingar och om prioriteringar, inte om olika villkor för 
olika kön. Varför skulle den ekonomiska politiken se annorlunda ut 
om kvinnor gjorde nedskärningarna? är en (retorisk) fråga som ställs 
av flera informanter. Det politiska arbetet presenteras som präglat av 
”måsten” och inte av val. De flesta politiker menar att de ekonomiska 
nedskärningarna är nödvändiga, att de enbart går att genomföra på ett 
sätt, och ställer sig därför frågande till att det skulle ha någon 
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betydelse om det är kvinnor eller män som sitter på de höga posterna 
i den etablerade politiken. 

På frågan om varför det finns så få kvinnor på ledande positioner 
svarade vissa att detta inte var något problem. De menade att det 
centrala är den politiska kompetensen, och att kvinnors och mäns 
möjligheter att ta sig fram i den etablerade politiken är ungefär desamma. 
Om en kvinna är rätt person på en post så får hon också den 
positionen. Möjligtvis kan traditionella föreställningar som kopplar 
samman män med ledarskap sitta lite djupare just när det gäller 
uppdrag som ordförande och därför kanske en man ibland väljs av 
hävd. En politiker menade dock att detta med högre positioner också 
är en fråga om makt, om att män måste släppa ifrån sig makt och att 
det kan vara lite svårt för vissa att göra det.  

Huruvida kön är viktigt i den etablerade politiken eller inte – eller 
rättare sagt om det är viktigt att arbeta för en jämn könsfördelning på 
politiska poster – är något som informanterna ofta kopplar samman 
med diskussioner om könskvotering. Många av de intervjuade 
politikerna sa spontant, jag behövde alltså inte ta upp den frågan själv, 
att de var mot kvotering. Argumenten mot rör sig främst om att kön 
inte ska gå före kompetens. Det kan inte kännas bra för kvinnor att 
bli könskvoterade till ett politiskt uppdrag, menade vissa. Ett av de 
inledande citaten till det här avsnittet sammanfattar två åter-
kommande uppfattningar i intervjuerna med politikerna. Den här 
politikern menar att kvotering är mer möjlig i den etablerade politiken 
än i arbetslivet och han problematiserar explicit kompetens. Han 
menar också att ”problemet” inte handlar om kön utan om ålder, och 
även denna uppfattning är återkommande i flera intervjuer. Det vill 
säga att det är svårare att rekrytera ungdomar än kvinnor, alternativt 
att det är viktigare att rekrytera ungdomar än kvinnor. 

Trots att flera politiker menar att det inte har någon betydelse 
vilket kön en politiker har diskuterar de samtidigt ofta i skillnads-
termer, i betydelsen att kvinnor och män är olika till sina väsen, när de 
talar om kvinnor i den etablerade politiken. Några menar att vissa 
kvinnor blir mer män än män när de tar steget in i den etablerade 
politiken, vilket de betraktar som ett problem. Andra poängterar att 
representation mer är en rättvisefråga, även om det kan vara så att om 
det fanns fler kvinnor i den etablerade politiken skulle det kanske 
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byggas ridhus före sporthallar. Det finns också politiker som menar 
att det är viktigt att få in kvinnor eftersom de har andra erfarenheter 
som den etablerade politiken behöver ta till vara. Med andra ord 
driver de ett motsatt resonemang som utgår från att kön har stor 
betydelse och att en blandning av kvinnor och män är viktigt för 
demokratin.  

 
 

Vilka åtgärder är framkomliga … 
 

”Jo, som kille måste du vara beredd att ta ett steg till-
baka, när det finns en likvärdig kandidat, man måste låta 
tjejerna visa vad dom kan …där måste man tänka sig 
för, jag ser ute i byarna att det är väldigt mansdominerat, 
och där har det inte heller varit några föreningar som 
har letts av kvinnor, det finns en tradition i byarna att 
det är mannen som egentligen bestämmer, både religiöst 
och socialt har det varit så, och där är det svårare att 
göra break, men Kiruna har ju alltid bestått av många 
inflyttade … sen kan det ju vara så att det har funnits 
bra kvinnliga förebilder som gör att det har fungerat bra 
…” (ur intervju med politiker i Kiruna, 13) 
 
”Det har varit väldigt viktiga symbolbeslut, jag tror att 
kvoteringen har varit jätteviktig. För så blev det ju så att 
man som tjej så kände man sig tvungen att ställa upp på 
allt, fast man egentligen inte vill, jag vill få lära mig först, 
det är ju en ganska typiskt kvinnlig inställning, jag vill se 
hur man gör först och sen vill jag pröva. Men nu tycker 
jag att ju fler tjejer som har satsat, som att tillexempel ha 
en tjej som visar att tjejer klarar av att bli ordförande, 
det leder till att fler tjejer faktiskt också kan tänka sig in i 
rollen. Man blir positiv förebild, och det tror jag att det 
här beslutet har inneburit och därför växer tjejerna. Nu 
är det så att på många håll att vi har fler tjejer än vad det 
finns killar.” (ur intervju med politiker i Kiruna, 43) 
 
”Men det krävs ju, som i vårt fall, där måste alltså killar 
och tjejer tillsammans, det går inte ... jag upplevde det 
tidigare också, tjejer som var väldigt intresserade av 
feministisk teori, som kanske hade varit utsatta, som 
hade all anledning att ha mycket dåliga erfarenheter av 
det här manssamhället, så upplevde jag att man inte kom 
nån vart, tror jag, för att man slog gubbarna för mycket i 
skallen, så att man fick dom mot sig, både internt och 
externt, dom bara stängde öronen. Men när man får 
dialog, i kombination med att det också är killar som 
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säger dom här sakerna, eller försöker i alla fall, så blir 
det också effekt, tiden jobbar ju för att det blir bättre.” 
(ur intervju med politiker i Kiruna, 43) 
 
”Det är väl bara det att man har gjort en hel del försök 
men det är som att skrapa på ytan hela tiden, man pratar 
om att man ska ha barnpassning för ledamöter under 
sammanträdet, och man ska försöka lägga samman-
trädena på tider där det inte skadar familjelivet och man 
pratar om att man ska sprida uppdragen. Och det låter 
jättebra och kan ju göra en liten del till att förbättra 
situationen, men … det här med att sprida uppdragen 
till exempel blir svårare och svårare eftersom det blir 
färre och färre som vill ställa upp, så det går inte ihop. 
Och det man aldrig kommer ifrån det är ju det här att 
… även om vi på det politiska planet försöker göra såna 
här förändringar så kan vi ju inte påverka samhället 
utanför sammanträdesrummet. Den här politikern måste 
vara kontaktbar för människor i hans eller i hennes 
område, och dom följer ju inte nån sorts dagordning, 
dom ringer när dom är lediga …” (ur intervju med 
politiker i Robertsfors, 19) 

 
De som framför allt talar om strategier är politikerna i Kiruna, även 
om denna diskussion finns i alla politikerintervjuer eftersom jag 
explicit frågar om vilka sätt som man anser framkomliga för att öka 
kvinnors inflytande i den etablerade politiken. De politiker som menar 
att kön inte har någon betydelse, alternativt menar att kvinnor har lika 
stort inflytande som män, presenterar inte några idéer på vad som bör 
förändras. 

När kompetenskravet är tillgodosett menar vissa politiker att det är 
rimligt att lyfta fram kvinnor. Det vill säga, ett sätt att få in fler 
kvinnor i den etablerade politiken är att se till att männen flyttar sig. 
På så sätt får också den etablerade politiken fler kvinnliga förebilder 
vilket uppfattas som viktigt. Ett, av få, exempel på arbetet med att 
medvetandegöra politiker om kvinnors situation i politiken är att 
filmen om de fem härskarteknikerna har visats i Kirunas kommun-
fullmäktige i början av varje mandatperiod under nittiotalet. Vissa 
nämndordföranden har också visat filmen för sin nämnd.  

Det är annars relativt ovanligt med konkreta exempel på vad man 
försökt göra för att komma till rätta med att kvinnor uppenbarligen 
inte känner sig hemma i den etablerade politiken. Som en kvinnlig 
politiker säger i ett av citaten i det förra avsnittet – man talar alltid om 
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hur man ska förbättra men det blir ingenting. Och det är mest på ett 
övergripande eller svepande sätt som politikerna talar om vad som 
kan förändras. Ett exempel är att flera betonar vikten av samarbete 
mellan kvinnor och män om det ska vara möjligt att ändra på något.  

Det är framför allt den etablerade politikens arbetsformer i 
betydelsen tider och tidsåtgång som diskuteras. Exempelvis att det 
måste vara möjligt för yrkesarbetande småbarnsföräldrar att arbeta 
politiskt. Däremot tar ingen politiker upp sådana saker som 
samtalsordningar eller andra mer innehållsmässiga förändringar av det 
politiska arbetet. En politiker menar dock att partierna måste 
acceptera även andra former för politiskt engagemang – även om det 
bara handlar om enfrågeintressen.  

Konkreta exempel som föreslås när det gäller att underlätta för 
kvinnor att komma in i och lära sig hur den etablerade politiken 
fungerar är att träna att tala inför publik och att införa ”faddersystem” 
för att få erfarna politiker att mer aktivt stötta de nya. Just idén att 
inrätta ett faddersystem föreslås av flera politiker. Genom att få en 
erfaren politiker som sitt stöd kan kvinnor lära sig både formella och 
informella regler. En annan idé som förs fram är att i mindre 
utsträckning lägga möten på kvällstid utifrån att kvinnor med små 
barn, och särskilt ensamstående kvinnor, har svårt att komma ifrån på 
kvällstid. I Kiruna har frågan om tidsbegränsade möten diskuterats i 
fullmäktige men vänsterpartiets förslag om detta blev nedröstat med 
motiveringen att detta är en demokratifråga. Motargumentet var att 
medborgarna har rätt att få sina frågor behandlade oavsett hur lång tid 
mötet tar. Det ansågs därför inte möjligt att sätta en tidsgräns för när 
mötet skulle avslutas. 

Politikernas syn på både kvotering och på kvinnors möjligheter att 
göra sig hörda i den etablerade politiken kan beskrivas på en skala 
som utgår från en gemensam utgångspunkt – att ”tjejer” måste växa, 
måste lära sig det politiska arbetet för att kunna passa in. Det är alltså 
kvinnorna och inte systemet som bör ändras – om något alls bör 
ändras.  
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Att hålla kön borta från den etablerade politiken 

”Den etablerade politiken är av tradition en manlig värld”, är ett 
återkommande uttryck i politikerintervjuerna. Vissa politiker menar 
att vi har lämnat detta bakom oss och att män och kvinnor idag har 
lika stora möjligheter att göra sig hörda i den etablerade politiken. 
Andra anser att vi har en (liten) bit kvar att gå innan kvinnor och män 
ges lika möjligheter till inflytande. Det är inte självklart för alla politiker 
att både män och kvinnor ska finnas i den etablerade politiken. Flera 
menar att om en kvinna är rätt person får hon positionen. Andra tror 
att vissa traditioner som gynnar män kan finnas kvar, och att det kan 
handla om maktrelationer mellan män och kvinnor. Politikerna, 
liksom aktivisterna, visar upp en ambivalent hållning när de diskuterar 
kön och politik – men i det här fallet gäller det inte den etablerade 
politiken i sig utan snarare huruvida det är mer problematiskt för 
kvinnor än för män att vara politiker. Att det har varit så förr är alla 
överens om, och om det fortfarande gäller är det i alla fall på väg att 
slutligen försvinna. Min tolkning är att politikerna menar att en politikers 
kön får allt mindre betydelse. För vissa är det redan ointressant, för 
andra har kvinnor och män fortfarande så pass olika erfarenheter att 
det är viktigt med en könsblandad politikerkår. Det är dock tydligt att 
politikernas uppfattningar om kvinnor kommer i konflikt med deras 
föreställningar om den etablerade politiken som könlös. 

Som jag nämnde inledningsvis är representation ett centralt tema i 
intervjuerna och detta tema diskuteras på flera olika sätt. Exempelvis 
ställs antal mot inflytande i betydelsen att vissa politiker menar att en 
låg andel kvinnor på högre positioner inte behöver innebära att 
kvinnor har mindre inflytande än män. Samtidigt finns en inställning 
att kvinnor måste ta för sig mer för att komma till tals och få 
inflytande. Det gäller att vara lite hårdhudad och inte backa när det 
blir konflikter och stridigheter. Problemet placeras alltså på 
kvinnorna, att de inte når upp till den standard som krävs för att klara 
ett politiskt uppdrag. Kvinnor beskrivs också som mer känslosamma 
än män, vilket kan leda till problem för kvinnor när det gäller att orka 
stå upp för politiska beslut som innebär nedskärningar och 
försämringar för medborgarna. Kvinnors dåliga samvete beskrivs som 
en hämsko för deras politiska engagemang och det dåliga samvetet 
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kan både bero på att de inte klarar av det tryck ett politiskt uppdrag 
innebär och på deras ansvar för hem och barn.  

Min slutsats är att detta sätt resonera om kvinnors möjligheter i 
den etablerade politiken är att politikerna menar att kvinnor bör lära 
sig av männen för att få chansen att ta politiska uppdrag. Alltså en 
betoning av likhet mellan könen, det viktiga är att lära sig att behärska 
det politiska system som gäller, som implicit anses vara könsneutralt. 
Problemet blir dock att resonemanget om kvinnors känslor utgår från 
en statisk syn på kön – att kvinnor ”är på ett särskilt sätt”. Synsättet 
förstärks också när vissa politiker talar om att både kvinnors och 
mäns erfarenheter måste få komma till uttryck i den etablerade 
politiken, samtidigt som de hävdar att det är problematiskt att vissa 
kvinnor blir ”mer som män än män” när de kommer på högre 
positioner i den etablerade politiken. Dessa resonemang präglas av en 
betoning av olikhet mellan könen. 

Det finns också en ovilja att tala om social representation, det vill 
säga att kön skulle ha något med den politiska representativiteten att 
göra. Snarare blir det tydligt att idén om den autonoma, könsneutrala 
medborgaren, fri från sociala band och som enbart representerar 
värderingar i allra högsta grad är gällande bland politikerna (se 
exempelvis Young, 1990). Samtidigt motsägs idén om representation 
av värderingar av uppfattningen om den ”kvinnlighet” som kvinnor 
anses bör ha med sig in i den etablerade politiken. Resonemanget 
tenderar alltså att bli motsägelsefullt – kvinnor och män beskrivs både 
som lika och olika samtidigt. Skillnaden är dock att när likhet betonas 
sker det framför allt på en individuell nivå – att (enskilda) kvinnor bör 
lära sig hur systemet fungerar för att själva kunna gå in och bemästra 
det. När däremot olikhet betonas sker det på en slags kollektiv nivå i 
betydelsen att det är specifikt (och allmängiltiga) kvinnliga egenskaper 
som lyfts fram. 

Med de exempel som jag använder här vill jag illustrera mot-
sägelserna och den ambivalens som på olika sätt är närvarande i 
politikernas sätt att tala om kvinnors möjligheter till inflytande – att 
kvinnor ska vara både som män och som kvinnor. Det här sättet att 
resonera innebär att det är kvinnorna som görs till problemet, inte 
den etablerade politikens former och villkor. Ett annat resultat blir att 
män inte finns med som bekönade varelser. Undantagna är de få 
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politiker som menar att bristen på kvinnor i den etablerade politiken 
har med makt att göra. 

Ett annat exempel på politikernas ointresse av att föra in kön i den 
etablerade politiken är att samtalet ofta tenderar att handla om något 
annat än kvinnors (brist på) inflytande. Ofta övergår samtalet till att 
handla om ”andra problem” – antingen olika typer av sakfrågor eller 
andra grupperingar av människor. Kvinnors eventuella problem att ta 
sig fram i den etablerade politiken översätts ofta till att handla om 
problemen med att rekrytera människor överhuvudtaget. Flera politiker 
tenderar att jämföra kvinnors situation med ungdomars. I nästa steg 
övergår de till att tala om de problem som unga människor, eller nya 
människor, har när det gäller att ta sig in i den etablerade politiken 
och lära sig hur den fungerar. Kvinnors problem görs till ett problem 
som handlar om nykomlingars okunskap och som framför allt anses 
illustrera att den etablerade politiken har blivit allt mer komplex. På så 
sätt bibehålls den etablerade politikens könsneutrala yta. Genom att 
på det här sättet göra kvinnor till problem reproducerar politikerna 
föreställningen om kvinnor som apolitiska, kvinnor som bärare av 
problem som inte hör hemma på den politiska dagordningen. Materialet 
illustrerar därmed det som Maria Wendt Höjer och Cecilia Åse kallar 
politikens paradox – hur kön har betydelse i politiken samtidigt som 
denna betydelse hela tiden osynliggörs (Wendt Höjer & Åse, 1997). 

Sammanfattningsvis menar jag att kön konstrueras på ett 
”traditionellt sätt” i politikerintervjuerna. Kvinnorna görs till ”de Andra”, 
de känslosamma, de svaga, de oerfarna, de okunniga, som visserligen 
kan tillåtas ta plats i den etablerade politiken om de överkommer 
dessa problem. Samtidigt presenteras dessa egenskaper ofta som 
essentiellt kvinnliga och därmed omöjliga att överkomma och flera 
politiker menar också att det inte är önskvärt att kvinnor ”blir som 
män”. På det här sättet görs kvinnor hela tiden till kön på ett sådant 
sätt att kön blir något som bör hållas utanför den etablerade politiken. 
Om inga kvinnor finns i den etablerade politiken finns inte heller kön 
där. 
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Ambivalent maktanalys möter den etablerade 
politikens självklarheter 
Det finns skillnader i aktivisternas syn på den etablerade politiken. 
Bland aktivisterna i Berg är intresset för etablerad politik lägst och 
bland Qulans medlemmar högst i betydelsen att kunna tänka sig att 
ha, eller att redan ha, ett politiskt uppdrag. Samtidigt är medlemmarna 
i Qulan de som är mest kritiska till hur den etablerade politiken som 
sådan fungerar. Medlemmarna i Robertsforsvinden är klart mest 
negativa till hur den etablerade politiken fungerar, samtidigt som de 
betraktar den etablerade politiken som en viktig arena för inflytande i 
samhället. Aktivisterna i Berg betraktar den etablerade politiken med 
skepsis. Flera menar att det inte är någon idé att försöka påverka den 
etablerade politiken utan att det är bättre att arbeta på annat sätt. 
Sammantaget riktar alla aktivister kritik mot hur den etablerade 
politiken fungerar. De är övertygade om att den är formad efter mäns 
villkor och att det är dessa strukturer som leder till att kvinnor 
missgynnas och inte alls har lika stort inflytande som män. Huruvida 
kön ”görs” eller ”är” blir en sekundär fråga för aktivisterna. Det är 
inte kön som problematiseras utan snarare den politiska ordningen. 
Samtidigt etableras dock ett komplementärt synsätt på kön i 
meningen att kvinnor anses kunna föra in något kvalitativt annor-
lunda i den etablerade politiken. Däremot är det inte tydligt huruvida 
aktivisterna menar att denna komplementaritet bygger på skillnader i 
kvinnors väsen eller orsakas av kvinnors orättfärdiga villkor i 
samhället.  

Ett sätt att förklara skillnaderna mellan aktivisterna i de olika 
kommunerna är att relatera deras uppfattningar om hur den etablerade 
politiken fungerar till huruvida de anser att deras organisering möter 
motstånd från politikerna. Medlemmarna i Robertsforsvinden är de 
som betonar att de möter motstånd. Aktivisterna i Qulan och Berg 
beskriver i större utsträckning relationen mellan kvinnogrupperna och 
den etablerade politiken i termer av ointresse eller avståndstagande.  

Politikernas inställningar står i bjärt kontrast till aktivisternas. Det 
är få politiker som menar att den etablerade politiken missgynnar 
kvinnor. Snarare handlar det om att kvinnor kan vara för 
”känslosamma” eller att praktiska förutsättningar utanför den 
etablerade politiken – främst kvinnors större ansvar för hem och barn 
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– hindrar kvinnor från att vara politiker. Med andra ord ifrågasätter 
politikerna sällan hur den etablerade politiken är uppbyggd, även om 
några menar att den fortfarande präglas av mäns villkor och att 
kvinnor ibland kan missgynnas. Motståndet mot kvotering som 
metod för att öka andelen kvinnor är fortfarande relativt starkt även 
om några politiker är positiva. Den politiska kompetensen anses 
viktigare och politikerna problematiserar inte vem som definierar vad 
som anses vara kompetens. 

Det är framför allt politikerna i Robertsfors, men även i Berg, som 
hänvisar till kvinnors känslor och ansvar för hemarbetet som skäl till 
att färre kvinnor än män finns i den etablerade politiken, särskilt på 
ledande poster. I resonemangen framträder en essentiell syn på kön, 
eller rättare sagt på kvinnor, genom att kvinnor tillskrivs egenskaper 
som känslighet och svaghet. Vissa av politikerna resonerar också om 
kvinnor i termer av att kvinnor är mer ovilliga än män när det gäller 
att ta på sig politiska uppdrag. Kvinnor anses vilja göra ”roligare” 
saker än att engagera sig i partipolitiken. Istället faller detta tunga 
arbete på männens lott. Män presenteras som de som kan och bör 
och måste ta ansvar (se exempelvis Hirdman, 1992). 

Politikerna i Kiruna skiljer sig från de övriga. De argumenterar inte 
på samma sätt om ”kvinnors svaghet” utan talar mer i termer av att 
det kan finnas element i den etablerade politiken som missgynnar 
kvinnor – även om detta resonemang blandas med uppfattningar om 
att det finns något speciellt ”kvinnligt” som kvinnor kan tillföra 
politiken. Det är också främst Kirunapolitikerna som ger exempel på 
olika åtgärder som kan förbättra kvinnors möjligheter. Ett exempel är 
mentorprogram för kvinnliga politiker.  

Det är intressant att både de politiker som menade att köns-
fördelningen bland politiska beslutsfattare inte har någon betydelse 
och de som poängterar vikten av att både kvinnors och mäns 
erfarenheter måste komma till uttryck i den etablerade politiken är 
emot könskvotering. Alla hänvisar de till kompetensargumentet ― att 
en politiker måste vara kompetent för sitt uppdrag. Min tolkning är 
att kompetens betraktas som något som alla de intervjuade politikerna 
menar går före kön – och kön definieras som något statiskt och givet 
på förhand. Kompetens görs därmed till något könsneutralt. 
Aktivisterna tar inte alls upp kompetensdiskussionen som en 
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principiell fråga på samma sätt som politikerna gör. Däremot är det 
flera aktivister som menar att de inte har kompetens för ett politisk 
uppdrag. På så sätt kan kompetenskravet betraktas som en central del i 
den dominerande diskursen om politik. Det vill säga att det finns en 
politisk kompetens, som är könsneutral och som alla politiker måste 
leva upp till. Att denna kompetens ”finns”  ifrågasätts varken av politiker 
eller av särskilt många aktivister. 

I det inledande kapitlet sa jag att det här kapitlet skulle fokusera 
den etablerade politikens innehåll. Både aktivister och politiker har 
dock främst uppehållit sig vid den etablerade politikens former även 
när de mer specifikt diskuterar den etablerade politiken. Den slutsats 
jag drar av detta är att frågor om kvinnors inflytande, i politikernas 
fall, inför en könsdimension som de inte tenderar att ta fasta på. De 
menar ju att politik handlar om något annat och när de diskuterar 
sakfrågor – som exempelvis vård och omsorg – har detta inget med 
kön eller kvinnor att göra. Den etablerade politikens innehåll anses 
vara könsneutralt. För aktivisterna står problemen med den etablerade 
politikens form ”i vägen” för en diskussion om och ett engagemang i 
dess innehåll. Några aktivister menar att fler kvinnor också skulle göra 
skillnad när det gäller vilka frågor som behandlas. De flesta aktivister 
är dock upptagna med att förhålla sig till hur den etablerade politikens 
former missgynnar och/eller utesluter kvinnor. Därmed sker ingen 
egentlig förhandling om innehållet när aktivister och politiker explicit 
förhåller sig till den etablerade politiken.  
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7 

Versioner av jämställdhet 
 
 

En grundläggande anledning till att termen jämställdhet kan betecknas 
som problematisk, exempelvis i offentliga dokument eller i så kallade 
jämställdhetsplaner, är att ett ord som betecknar en vision används 
för att beteckna ett problem. Ordet bär, i likhet med exempelvis 
demokrati, med sig positiva konnotationer vilket gör det svårt att vara 
emot jämställdhet – i varje fall explicit. retoriken. Ingen jämställdhets-
plan eller annat jämställdhetsdokument skulle komma på pränt om 
det inte fanns en problematik att åtgärda, men denna blir sällan synlig. 
Istället ägnas uppmärksamheten åt målet, eventuellt tillsammans med 
förslag på förändringsstrategier.1 Jämställdhet är också en könsneutral 
term, i betydelsen att den inte säger något om vem som är den 
förfördelade parten. På så sätt finns också en risk att användningen av 
uttrycket jämställdhet i diskussioner om kön underförstått kan innebära 
att det råder ”fredsplikt” mellan kvinnor och män (Eduards, 1995). Det 
jag har valt att analysera här, är vad aktivisterna och politikerna lägger 
för betydelse i jämställdhetsbegreppet utifrån att jämställdhet fylls av 
olika betydelser i olika sammanhang och av olika aktörer. Analyser av 
uppfattningar om jämställdhet kan därför säga något om hur kön, och 
relationen mellan könen, konstrueras.  

I det här kapitlet behandlas främst följande två frågor. Vad betyder 
jämställdhet för de personer jag intervjuat? Vilka sätt att uppnå ett 
jämställt samhälle anser de vara framkomliga?2 Utifrån dessa frågor 
kommer jag även att beröra informanternas syn på kvinnors och mäns 
platser i samhället, hur långt de anser att vi har hunnit i vår strävan 

 
1Se exempelvis direktiv och rapporter från Socialdepartementets genderprogram för 
social välfärd, Ds 1999:33. 
2I det här kapitlet har jag lämnat kvinnors organisering som en väg att förändra 
samhället utanför analysen eftersom organiseringen i sig har behandlats i tidigare 
kapitel. Självklart menar jag att organiseringen i sig kan betraktas som en 
förändringsstrategi. 
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efter jämställdhet samt vilka problem som informanterna ser. Att 
granska informanternas uppfattningar om jämställdhet ser jag som ett 
sätt att förstå hur de bygger upp sina resonemang om kvinnors 
organisering och kvinnors möjligheter till inflytande i politiken. En 
analys av aktivisternas syn på jämställdhet är ett sätt att undersöka vad 
som ligger till grund för deras organisering – vad de arbetar för men 
samtidigt vill göra motstånd mot. Analysen av politikernas jämställdhets-
uppfattningar blir ett sätt att undersöka vad som ligger bakom deras 
inställning till, och motstånd mot, kvinnors organisering. Det är alltså 
problemformuleringar i relation till kön som står i centrum för 
analysen. Med andra ord de värderingar som ligger till grund för 
förhandlingarna om kön, makt och kvinnors handlingsutrymme 
mellan kvinnogrupperna och den etablerade politiken. Jag inleder 
kapitlet med att analysera politikernas syn på jämställdhet och 
behandlar sedan aktivisternas uppfattningar.  

I intervjuerna har min ambition varit att ställa så pass öppna frågor 
som möjligt för att ge informanterna möjligheter att exempelvis själva 
placera frågan om jämställdhet på ett särskilt fält eller i relation till en 
viss samhällssfär. Ofta har min ingångsfråga varit; ”tycker du att 
samhället är jämställt”, för att inte heller ta detta svar för givet. 
 
 
 
”Visst ska vi ha jämställdhet, bara det inte blir för mycket …”  
– politikernas syn på jämställdhet 
 

”Det är klart att i slutänden måste väl ändå lösningen 
vara så att det [skillnaden mellan könen, författarens 
anmärkning] inte finns, ja det är klart att det finns men att 
man i dom här sammanhangen inte betraktar 
kategorierna som kvinnor och män utan snarare som 
människor...” (ur intervju med politiker i Berg, 59) 

 
Alla ska ha samma möjligheter i samhället – oavsett kön. Så kan 
politikernas syn på ett jämställt samhälle sammanfattas. Det anses 
med andra ord viktigt att kvinnor och män har lika möjligheter att 
påverka sin livssituation. Visionen om det fria valet är centralt för 
informanterna. Många framhåller vikten av att alla ska få välja det yrke 
de vill, oavsett kön. Jämställdhet förknippas också till stor del med 
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lika antal. Att det i ett jämställt samhälle finns lika många kvinnor och 
män på olika platser i samhället är exempelvis något som lyfts fram i 
intervjuerna. I vissa fall diskuteras detta i termer av minoritet och 
majoritet, och från den terminologin utgår också en typ av problem-
formuleringar. Det vill säga att politikerna anser att det kan uppstå 
problem om något kön befinner sig i minoritet respektive majoritet i 
något sammanhang. ”Jämställdhetsproblem” kan i dessa resonemang 
lika gärna handla om män som har problem på arbetsplatser som av 
tradition domineras av kvinnor, som om kvinnor som har problem på 
arbetsplatser som av tradition domineras av män.  

Alla politiker är också överens om att vi inte har nått fram till ett 
jämställt samhälle ännu. Vissa menar att vi nästan är där medan andra 
tror att det kommer att ta längre tid. Jämställdhet beskrivs i relativa 
termer, som något det kan finnas mer eller mindre av i ett samhälle, i 
politiken eller i andra sammanhang. Politikerna jämför ofta Sverige 
med andra länder, eller den egna kommunen med näringslivet, 
exempelvis genom uttrycken ”vi är i alla fall mer jämställda, vi har 
kommit längre”, än andra länder, än näringslivet. Genom att 
relativisera jämställdhet inriktas alltså samtalet mot att tala om 
jämställdhet i positiva termer i det sammanhang som politikerna själva 
befinner sig i. 

Skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner samt ”bristen” på 
kvinnor i ledande positioner – såväl i näringslivet som i den etablerade 
politiken – är återkommande exempel som politiker ger för att 
illustrera att samhället ännu inte är jämställt. Att det är mannen som 
har bilen och att kvinnan får nöja sig med kollektivtrafiken för att 
förflytta sig mellan arbetet och hemmet är ett annat exempel på 
”bristande jämställdhet” som förs fram i intervjuerna. Några menar 
att den ojämna fördelningen mellan pojkar och flickor när det gäller 
uppmärksamhet i skolan och satsningar på fritidsaktiviteter också är 
tecken på att ”det finns problem med jämställdheten”. 

Ofta är arbetslivet den arena som politikerna anknyter till när de 
diskuterar jämställdhet. Den könssegregerade arbetsmarknaden betraktas 
som ett problem som ofta förklaras i relation till historia och 
tradition. Män har arbetat med vissa saker på grund av att det har 
behövts fysisk styrka, kvinnor har varit hänvisade till omsorg om hem 
och barn på grund av att deras fysik är mer lämpade för det – och 
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enligt politikerna lever dessa föreställningar kvar än idag. Denna typ 
av resonemang är särskilt tydlig i intervjuerna i Kiruna. Politikerna 
talar explicit om Kiruna som ett manssamhälle, uppbyggt kring 
gruvan som är en traditionellt manlig arbetsplats. Kirunapolitikerna 
talar både om kvinnors möjligheter att få arbete i gruvan, och om 
alternativa arbetstillfällen som successivt, tillsammans med traditionella 
kvinnojobb inom offentlig sektor, håller på att växa fram. En 
förändring av kvinnors roller och möjligheter görs till en förändring 
av arbetsmarknaden i kommunen. 
 

”Genom att kunna erbjuda högkvalificerade jobb, kultur 
… ja, dom två sakerna, och högkvalificerade jobb bygger 
ju på bra utbildning och vi har ju förutsättningar, vi har 
rymden och miljön … vi har alla dom här frågorna som 
borde, framför allt miljön borde ju locka tjejer … vi har 
en högteknologi som är långt över en kommun i vår 
storlek … men då måste man kanske ha en annan attityd 
hos killarna, det är inte hela livet att sitta på en skoter 
med en snusprilla inne och jaga hela augusti, september, 
lite grann får man kanske tänka på hur man ska uppträda 
som kille …” (ur intervju med politiker i Kiruna, 13) 

 
Politikerna från Berg och Robertsfors betraktar liksom sina kollegor i 
Kiruna en mer könsblandad arbetsmarknad som positiv. Då kan både 
”kvinnliga” och ”manliga” erfarenheter och egenskaper tas tillvara. 
När det gäller yrkesval anses det självklart att kvinnor ska få bli 
flygkaptener eller chefer om de vill det, i ett fåtal intervjuer nämns 
också möjligheterna för män att arbeta inom vård- och omsorgsyrken. 
Kvinnors inträde på traditionellt manligt definierade arbetsområden 
diskuteras i termer av att ”kvinnor måste ta sig in …”, ”kvinnor ska 
också kunna bli …” och så vidare. Tyngdpunkten läggs alltså på att 
kvinnorna aktivt ska medverka till att förändra den könssegregerade 
arbetsmarknaden. I de få fall där informanten menar att män bör 
arbeta inom traditionellt kvinnodominerade yrken, diskuteras detta i 
termer av att ”män måste släppas in …” eller att ”män måste 
stimuleras till att välja otraditionellt”. Detta sätt att resonera leder till 
att det inte krävs samma aktiva insats av männen, snarare framstår det 
ibland som ett implicit antagande att kvinnor måste vara delaktiga 
(och ansvariga) även när männen ska förändra sina invanda könsmönster. 
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Även om politikerna framför allt placerar samtalen om jämställdhet 
på arbetsmarknaden förekommer även kopplingar till familjen – 
framför allt genom diskussioner om den egna, privata situationen. 
Ingen av de intervjuade som exemplifierar jämställdheten i hemmet 
ger exempel på att kvinnan kan laga bilen, skotta snö och hugga ved 
som sin del av hemarbetet. Valfriheten när det gäller hemarbetet ter 
sig med andra ord inte lika självklar (eller önskvärd) som valfriheten 
på arbetsmarknaden. Många politiker menar att uppdelningen av 
hemarbetet i familjen beror på att de gamla ”könsrollerna” sitter kvar, 
men att män i de yngre generationerna tar ett större ansvar och att 
den ”gamla ordningen” är på väg bort. Bland dessa politiker menar 
vissa att kvinnor fortfarande får stå tillbaka medan män har privilegier 
i form av mer fritid och mindre hemarbete. Samtliga politiker menar 
dock att det finns skillnader som inte går att ändra, vissa poängterar 
detta medan andra tar upp det mer i förbifarten. Politikerna hänvisar 
framför allt till något som kan kallas  ”det biologiska faktumet”.  Att 
kvinnor föder barn anses leda till en självklar arbetsfördelning i hemmet 
som betraktas som naturlig och som därför inte ska förändras. I 
princip alla manliga politiker kommer förr eller senare fram till en 
punkt i intervjun där de använder uttrycket ”men kvinnor föder ju 
ändå barn”. Denna ”skillnad” görs sedan till en slags utgångspunkt 
när det gäller att förklara allt från den låga andelen kvinnor på högre 
poster i politiken till att kvinnor inte klarar av vissa yrken.  

En slutsats som kan dras av politikernas syn på jämställdhet är att 
det för dem verkar råda en annan valfrihet på den jämställda 
arbetsmarknaden än i det jämställda hemmet. När det gäller 
arbetslivet menar de flesta politiker att det är viktigt att kvinnor och 
män arbetar med samma saker. På så sätt anses arbetsmarknaden bli 
mer komplett. När det däremot gäller hemarbetet verkar många 
politiker utgå från att det finns saker som kvinnor är bättre lämpade 
att göra än män och vice versa. En politiker uttrycker detta i termer av  
”lagen om komparativa fördelar”. I de fall där informanten diskuterar 
situationen i familjen mer ingående, lyfts hela tiden fram att kvinnor 
och män bör göra det de är bra på. Någon millimeterrättvisa eller 
schemalagd uppdelning för städning, matlagning och tvätt anses inte 
önskvärd. Ett sådant ”kvantitativt synsätt” verkar dock vara något 
som informanterna kopplar samman med hur jämställdhet i allmänhet 
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diskuteras, det vill säga den typ av diskussioner som de förknippar 
med jämställdhet. Intressant att notera är dock att de män som lyfter 
fram detta, och tar sig själva som exempel i sina konkreta beskrivningar, 
talar om vad deras fruar är bra på ― och vad de själva tycker är 
intressant och roligt. Politikerna diskuterar nästan utan undantag 
relationen mellan kvinnor och män i familjen genom att ta sin egen 
familj som exempel.  
 

”Var och en gör det man är bäst på. Jag är inget bra på 
att baka och inte något särskilt bra på att laga mat, jag 
kan ju men inte är jag lika duktig som hustrun. Men 
däremot är jag ganska bra på att skruva med bilar, det är 
jag intresserad av, hugga ved i skogen och sköta den 
biten, skotta snö tycker jag är roligt, och vara ute med 
barnen och åka skidor. Ja sportaktiviteter har jag tyckt 
har varit roligt men det har inte hon så vi har liksom 
kommit underfund med att det hon var duktig på det 
gjorde hon och jag gjorde det som jag var duktig på och 
så delade vi på det här som var lite gränslöst.” (ur intervju 
med politiker i Berg, 5) 
 
”Det finns säkert, men jag ser inte det, mitt liv består ju 
till stor del av det här företaget, mina barn och sen det 
kommunala arbetet, och i dom områdena ser jag ju inga 
stora … men jag läser ju tidningar och ser ju på tv och 
man hör ju olika saker, det här med sexuella trakasserier, 
sånt är naturligtvis snuskigt om nån försöker utnyttja sin 
ställning men samtidigt så, det här är ju också ett svårt 
område, i spelet mellan man och kvinna så är det, som i 
Amerika är det lite sjukt, dom är ju ofta föregångare då, 
att där man nu har börjat skriva kontrakt att om en kille 
och en tjej på samma jobb börjar gå ut med varann så 
måste man skriva på ett papper att vi har valt att tycka 
om varann så ingen sen efter skulle kunna säga att man 
var utsatta för sexuella trakasserier …” (ur intervju med 
politiker i Robertsfors, 39) 

 
Citaten illustrerar en vanligt förekommande oförstående inställning till 
kvinnors krav på större inflytande genom att relationen mellan könen 
inte diskuteras i inflytandetermer utan i kompletteringstermer. För de 
flesta politiker handlar inte problemet om att kvinnor har mindre 
inflytande än män, utan om att kvinnor och män måste ges möjlig-
heter att komplettera varandra. Ansvaret för denna process förläggs 
framför allt på kvinnor. ”Kvinnor begär sällan makt” menar en 
politiker, ett uttalande som säger något om hur politikerna anser att 
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kvinnor ska bära sig åt. En annan politiker menar att ”det finns säkert 
ojämställda områden men jag kan inte se det”. ”Problemen med 
jämställdheten” förläggs på andra arenor än de som han själv rör sig 
på, varken familjen, hans arbete eller kommunpolitiken betraktas som 
platser där det finns problem – något som också illustrerar att 
politikerna sällan placerar frågor om jämställdhet särskilt högt upp på 
den politiska dagordningen. Jämställdhet framstår som skilt från andra 
politiska sakfrågeområden i den bemärkelsen att det anses legitimt att 
inte vara kunnig på fältet.3 Framför allt placeras jämställdhet utanför 
den etablerade politiken, exempelvis genom uttryck som ”spelet 
mellan man och kvinna”.  
 
 
Olikhet – inlärd eller medfödd? 
 

”Det här med jämställdhet har ju aldrig för mig varit att 
kvinnor ska bli män och män ska bli kvinnor utan det är 
ju att vi ska vara jämspelta utifrån våra olika förut-
sättningar och att det kvinnliga och det manliga ska ändå 
få finnas kvar men det ska värderas lika högt och lika 
värdefullt.” (ur intervju med politiker i Berg, 30) 

 
Politikernas resonemang om likhet och olikhet är ofta motstridigt. I 
ett jämställt samhälle ska förutsättningarna för kvinnor och män vara 
lika, men samtidigt är det många av de intervjuade som poängterar att 
kvinnor och män faktiskt är olika och att detta är något som måste 
bevaras i ett jämställt samhälle. I intervjuerna har jag lagt vikt vid att 
diskutera hur informanterna tänker om olikhet och kön. Mitt första 
intryck var att detta är ett ovant ämne att tala om. Det finns en vana 
bland politikerna att konstatera olikhet, men inte att på ett mer 
ingående sätt förklara hur de tänker om dessa olikheter.  

Genomgående för de politiker som jag intervjuat är att jämställdhet 
inte handlar om att göra kvinnor och män lika. Könen ska tillåtas vara 
olika, kvinnor och män ska få ”vara som de är”, men denna olikhet 
ska inte hindra dem på något sätt. Alla ska kunna arbeta med vad de 

 
3Eva Borgström visar i en artikel på ”det oinformerade ointressets strategi” vilken 
går ut på att det inte finns någon status i frågor som benämns som 
jämställdhetsfrågor. Snarare blir de i den rådande politiska diskursen till en merit att 
inte vara kunnig på fältet (Borgström, 1998). 
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vill oavsett kön, alla ska kunna vara med i det politiska arbetet och alla 
ska självklart tjäna lika mycket för lika arbete. Olikheterna lyfts ofta 
fram som något positivt, särskilt i det politiska arbetet vilket jag 
diskuterade i det föregående kapitlet, men även när det gäller exempelvis 
omsorg om barn. Om inte olikheterna mellan kvinnor och män 
beaktas menar vissa politiker att det kan leda till att det ”blir för 
mycket” jämställdhet och då blir jämställdhet något negativt. Jämställdhet 
relateras med andra ord till likhet, något som till en del krockar med 
politikernas föreställningar om olikhet.  
 

”Jo, men då ser man motsatsen, att dom letar efter en 
kvinna, det spelar ingen roll om hon har kompetens i 
frågan och därför blir hon tyst i hela fullmäktige för att 
hon inte har nån kompetens, hon har blivit ditsatt för att 
hon skulle upp på listan, för att det var en man som låg 
efter. Då menar jag att kompetens är att du kan ditt 
område, inom exempelvis omsorg eller skola, och det 
hör man ju ganska fort, om du exempelvis visar ett inre 
engagemang, det här vill jag jobba med och så vidare, 
och det är det jag menar som medlemmarna ser hos oss, 
och då kommer den kompetensen fram. Sen kan det 
finnas en risk att männen alltid är i ledande position 
eftersom vi män har ju en viss förmåga att ha starkare 
självförtroende, vi behöver inte kunna mest men vi 
vågar tala om att det här vill jag göra, det här vill jag 
leda.” (ur intervju med politiker i Kiruna, 13) 
 
”Och sen dessutom tror jag ju faktiskt också att män 
och kvinnor är olika, vilket tror jag faller sig av 
naturlagar egentligen. Ja, jag tror att det hänger samman 
med just det att kvinnor föder barn till exempel. Det var 
under hösten en serie på tv om människan och jäm-
förelser med djur ... Just, jag tror att just dom här 
biologiska skillnaderna ändå påverkar dom mänskliga 
könen så att dom är olika.” (ur intervju med politiker i 
Berg, 59) 
 

Övertygelsen om könens olikhet grundar politikerna främst i biologin. 
Kvinnor och män anses av naturen olika och är därför bra på olika 
saker. Att samhället inte är jämställt anses därför främst bero på att 
olikheterna inte värderas lika. Mer eller mindre explicit framgår att 
kvinnor av naturen är bättre lämpade för omsorgsuppgifter. Flera 
politiker framhåller att det trots allt inte går att komma ifrån att 
kvinnor föder barn och att det har betydelse. Med andra ord görs 
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alltså ofta en koppling mellan kvinnors biologiska förmåga att föda 
barn och de uppgifter som kvinnor är bäst lämpade att utföra – 
särskilt i familjen. Däremot ger informanterna sällan några exempel på 
vad män är mest lämpade att göra utifrån sina biologiska förutsättningar. 
I materialet finns få exempel på att män bör välja traditionellt 
kvinnliga yrken, medan flera av de intervjuade poängterar att kvinnor 
ska få möjlighet att välja otraditionellt. Som jag påpekat tidigare 
menar några politiker att det är viktigt att få in manliga förebilder i 
barnomsorgen. De nämner dock ingenting om att män (som grupp) 
bör uppmuntras att göra otraditionella yrkesval.  

Så kallade naturliga skillnader mellan kvinnor och män kopplas 
alltså främst till vad kvinnor av naturen är lämpade att göra. ”Orsaken” 
till olikheten mellan könen placeras i familjen, sammankopplas med 
något ”privat” och även med heterosexualitet. I relation till denna typ 
av olikhetsresonemang för politikerna fram olika förklaringar till 
varför samhället inte är jämställt. En politiker lyfter fram att ett problem 
med jämställdhetsarbetet idag är att kvinnor motarbetar kvinnor. Han 
menar att kvinnor som är aktiva i kvinnorörelsen motarbetar de 
kvinnor som vill vara hemma med sina barn – med andra ord är det 
konflikter mellan kvinnor som missgynnar jämställdheten. En annan 
politiker menar att ett av de problem som hindrat framväxten av ett 
jämställt samhälle är att kvinnor och män inte vet om att de är olika 
(till sina väsen). Denna kunskap borde alla barn få lära sig i skolan för 
att sedan kunna förhålla sig till det. En av de intervjuade manliga 
politikerna definierar också explicit jämställdhet som något som gynnar 
enbart kvinnor vilket han upplever som problematiskt. Det enda 
exemplet på att männen gynnas är införandet av en pappamånad, 
något som han själv inte haft möjlighet att utnyttja eftersom: 
 

”... jag hade ju egen firma, jag kunde ju inte vara hemma 
och vara pappaledig, jag hade ju jobb som måste göras. 
Men har du en anställning så visst vore det kul att vara 
hemma med ungarna den första tiden.” (ur intervju med 
politiker i Berg, 61) 
 

Politikerna i de tre kommunerna tillmäter ”den biologiska olikheten” 
olika stor betydelse i sin syn på jämställdhet och kvinnors och mäns 
platser och inflytande i samhället. Det är framför allt politikerna i 
Berg och Robertsfors som betonar kvinnors biologiska olikhet och 
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använder denna som grund för sina resonemang, oavsett om det 
handlar om arbetsmarknadspolitik eller hemarbete. I Kiruna, utifrån 
resonemang om att kommunen av tradition är ett samhälle där 
männen har dominerat, diskuteras även relationerna mellan kvinnor 
och män i termer av makt.  
 
 
Politikernas förslag på framkomliga åtgärder för förändring 

Politikerna kommer inte med särskilt många konkreta förslag på hur 
de ”problem med jämställdheten”, som de uppfattar återstår, kan 
åtgärdas. Det verkar som de flesta är förhållandevis osäkra på och/eller 
ointresserade av hur man bäst arbetar för att göra samhället jämställt. 
Många påpekar att antal inte är allt, men anser samtidigt att det är 
viktigt att öka andelen kvinnor på höga positioner i den etablerade 
politiken och i näringslivet. Detta anses också möjligt rent konkret, även 
om ingen av politikerna mer ingående berör hur det skulle gå till. 
Kvotering är ingen populär metod vilket också framgick i det före-
gående kapitlet. Argument som framförs är bland annat att kön inte 
behöver vara det viktigaste kriteriet för att en person exempelvis ska 
få en tjänst. Det måste också handla om kompetens. Kvotering som ett 
sätt att förändra samhället avfärdas främst på grund av att priset – det vill 
säga risken att inte få kompetenta personer till olika positioner – anses 
vara för högt. Frågan om vad kompetens är blir i min tolkning central 
eftersom kvinnors ”olikhet” är något som fördes fram av de flesta politiker 
i deras syn på hur ett jämställt samhälle bör se ut. Det blir motsägelse-
fullt och därmed problematiskt när jämställdhet kopplas samman med 
olikhet samtidigt som kompetens kopplas samman med likhet.  

Kvinnliga förebilder inom traditionellt manliga områden före-
språkas av de flesta politiker som ett konkret sätt att öka antalet kvinnor 
på ledande positioner. På så vis, menar man, kan andra kvinnor 
tydligare se möjligheterna och våga söka sig till positioner som främst 
innehas av män. Genom kvinnliga förebilder kan andra kvinnor se att 
det går att ”vara kvinna” och samtidigt ha en position som traditionellt 
förknippas med män. I min tolkning följer detta resonemang av den 
motsägelse som jag just påpekade – att kvinnor betraktas som 
väsensskilda från män samtidigt som samma kompetenskrav ska gälla 
för båda könen. Förebildernas uppgift är att visa att kvinnor och män 
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kan göra samma saker, kan vara lika. Men hur stämmer det med 
politikernas övertygelse att kvinnor och män ska tillåtas vara olika? Är 
det skilda kompetenser för kvinnor och män som bör gälla? Här finns 
motsägelser i resonemanget, och det handlar inte om att olika 
politiker säger olika saker. Motsägelserna finns inom de enskilda 
intervjuerna. Min tolkning blir att kvinnor både måste vara lika och 
olika. Lika kompetenta som män för att komma ifråga för högre poster, 
en kompetens som är definierad utifrån ”manliga” normer vilka i sin 
tur är uppbyggda på en uteslutning av traditionellt ”kvinnliga” egen-
skaper. Samtidigt är det dessa egenskaper som anses skilja kvinnor 
från män, och således en slags kompetens som kvinnor bör föra med 
sig. Dubbla och delvis oförenliga krav ställs alltså på kvinnor. 
 

”Säg att vi fick några starka kvinnor som kom in och 
som drog med sig flera så skulle ju det lyfta eller ändra 
maktförhållandena ganska radikalt egentligen. Med utgångs-
punkt från dom kvinnliga idealen eller att man blir 
förebild på dom här frågorna också, som kvinnor står 
för mycket.” (ur intervju med politiker i Robertsfors, 31) 

 
Kvinnliga förebilder som ett sätt att få förändring till stånd kopplas 
också ofta samman med behovet av en ökad medvetenhet om att vi 
ännu inte uppnått jämställdhet och att kvinnor i vissa fall förfördelas. 
Flera informanter menar att kurser och utbildningar kan öppna 
ögonen på exempelvis manliga politiker och få dem att inse att de 
kanske prioriterar män vid tillsättningar utan att vara medvetna om 
det. Det gäller alltså att skapa en medvetenhet och att ständigt tänka 
på jämställdhetsaspekten i det dagliga arbetet. Här finns tydliga 
referenser till den policy för jämställdhet som regeringen formulerade 
i anslutning till FNs kvinnokonferens i Beijing 1995 – mainstreaming. 
Detta gäller framför allt i Kiruna, och det är också politikerna i den 
kommunen som tydligast formulerar förslag för förändring – särskilt 
när det gäller kvinnors möjligheter till inflytande i den etablerade 
politiken, vilket jag diskuterade i det föregående kapitlet. 

En annan strategi som framkommer i intervjuerna är att det är 
viktigt att börja tidigt med jämställdhetsarbetet. För att förändring ska 
vara möjligt måste man börja med barnen. Det gäller både i skolan 
och hemmet och både kvinnor och män måste se till att detta sker. 
Överhuvudtaget menar flera politiker att det är viktigt att kvinnor och 
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män arbetar tillsammans i jämställdhetsarbetet. Jämställdhet får inte 
bli någon ”kvinnofråga”. 
 

”... en sak som jag har funderat på mycket är vad 
kvinnan själv står för som läromästare, det är ju det när 
man har barn så kan man ha en flicka och då ska hon 
lära sig att baka och hon ska vara pysslig och det ena 
med det andra, och har man en pojk som är ungefär lika 
gammal så inte ska han lära sig att baka, han ska inte 
pyssla utan det är ju en pojk det. ... Flickorna dom blir 
behandlade på ett sätt och pojkarna på ett annat, och 
sen kan dom prata om nåt annat då, mammorna, ett 
tredje sätt, men dom har inte sett det här själva.” (ur 
intervju med politiker i Berg, 5) 

 
Sammanfattningsvis är min tolkning att politikernas tro på framtiden 
är stor när det gäller möjligheterna att skapa ett jämställt samhälle. De 
anser att den formella jämställdheten – att kvinnor och män är 
garanterade lika möjligheter och rättigheter genom sitt formella 
medborgarskap – ganska snart kommer att vara reell. En lösning på 
problemet handlar i hög grad om att låta utvecklingen ha sin gång – 
på så sätt kommer mycket att lösa sig mer eller mindre av sig självt. 
Många hänvisar till gamla traditioner för att förklara varför samhället 
ser ut som det gör idag och menar att generationsskiften i princip av 
sig själva kommer att stärka jämställdheten. En politiker säger också 
explicit att ”individens frihet är viktigare än jämställdheten” och flera 
andra resonerar i samma anda. De ser alltså risker med en allt för 
omfattande jämställdhet samtidigt som jag har svårt att se vad det 
skulle innebära eftersom detta aldrig uttalas. Slutligen menar också 
flera politiker att frågan om jämställdhet relativt andra politikområden 
inte är särskilt viktig – det finns betydligt angelägnare frågor att ta itu 
med, som skola, vård och omsorg.  
 
 
Den etablerade politiken värjer sig för maktanalys 

Min slutsats är att politikernas värderingar om jämställdhet på olika 
sätt utesluter föreställningar om förekomsten av en könsmaktordning. I 
politikernas tal om jämställdhet och olikhet återkommer olika uttryck 
som konnoterar risk – ” … visst är det bra med jämställdhet, bara det 
inte blir för mycket”. Jag har tolkat detta som att politikerna menar att 
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jämställdhet på något sätt kan utplåna skillnader mellan könen som de 
betraktar som ”naturliga”. Det finns en mer eller mindre stark över-
tygelse hos politikerna om att vi i samhället behandlas olika beroende 
på kön, och att detta inte är bra eftersom det motverkar jämställd-
heten. Uppfattningen om vad denna olikhet bottnar i varierar mellan 
en betoning av olika väsen till en betoning av olika villkor – även om 
den förra dominerar. Det är framför allt en komplementär syn på kön 
som framträder när politikerna beskriver det jämställda samhället. 
Kön görs till något ”naturligt fastställt” och relationen mellan kvinnor 
och män formuleras i komplementära termer. I denna essentialistiska 
könsuppfattning ingår även en tydlig koppling till uppfattningen om 
naturlighet som självklart heterosexuell, vilket exempelvis illustreras 
genom uttryck som ”spelet mellan man och kvinna”. Jag anser att det 
blir motsägelsefullt när politikerna strävar efter att försvara något som 
de samtidigt menar är givet av naturen. Denna motsägelsefulla 
argumentation är dock alls inget nytt. Redan John Stuart Mill ifråga-
satte de hinder som sattes upp för kvinnors medborgarskap genom att 
peka på denna motsägelse. 
 

”En sak kan vi vara säkra på; det som strider mot 
kvinnans natur att göra, kommer man aldrig att få henne 
att göra bara genom att låta henne få fritt utveckla sin 
natur. Människornas ivriga önskan att gripa in på 
naturens vägnar, av fruktan för att naturen annars inte 
skulle förverkliga sitt syfte, är en fullständigt onödig 
omsorg. Vad kvinnor inte naturligen kan göra, är det 
helt överflödigt att förbjuda dem att göra.” (Mill, 1869, ur 
Esseveld och Larsson, 1996) 

 
Det politikerna i stor utsträckning gör i sina resonemang om 
jämställdhet är att ”försvara” kvinnors naturlighet. Med utgångspunkt från 
att kvinnor föder barn (och utan att reflektera över att alla kvinnor 
varken kan eller vill föda barn) producerar politikerna ”kvinnlighet”. Vad 
kvinnor och män gör blir till vad kvinnor och män är (Holmberg, 1996). 
 

”Det finns ingen biologisk orsak till att kvinnor polerar 
diskbänken och män polerar bilen. I praktiken är det 
samma plåt och samma gnistrande resultat. Skillnaden är 
att det förra ska göras varje dag och anses vara ett 
kvinnoarbete medan det andra är en lustfylld hobby och 
anses vara ett mansarbete.” (Holmberg, 1996:27) 
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Problemet som illustreras genom citatet från Holmberg är alltså att 
det ständigt sker en sammanblandning mellan den konkreta och den 
abstrakta nivån. Att det vi ser omkring oss eller det vi har läst i 
tidningen om vad kvinnor och män är bra på, vad som är kvinnligt 
och manligt, kopplas bort från sina sociala sammanhang och blir till 
allmängiltiga, ”naturliga” sanningar. På så sätt undviker man också att 
se att frågor om könens likhet och olikhet handlar om makt ― att det 
handlar om rätten att definiera eller bestämma vad som är likt eller 
olikt. Genom att hänvisa till något som ”naturligt”, befrias vi från att 
ifrågasätta varför samhället ser ut som det gör. Att göra konkreta 
iakttagelser till abstrakta ”sanningar” är ett sätt att producera och avgränsa 
jämställdhetsdiskursen. En annan teknik är att placera könsolikheter i 
det privata och avskilja detta från vad som anses politiskt intressant. 

En annan ingrediens i (olikhets)resonemanget är att olikheten 
mellan kvinnor och män hela tiden kopplas till kvinnor, att det är 
kvinnor som är olika. Vilka de är olika i relation till uttalas sällan 
explicit. Män definieras inte genom sin biologi på samma sätt som 
kvinnor. Att inte kunna föda barn uttrycks inte som en definition på 
manlig, naturlig olikhet. Ett annat exempel är att vikten av att ge 
kvinnor möjlighet att göra ”okvinnliga” saker, företrädesvis i arbets-
livet, ofta dyker upp i intervjuerna, samtidigt som kvinnors möjlig-
heter att ”vara kvinnor” inte får inskränkas. Det finns däremot inga 
exempel på ett motsatt sätt att argumentera – att män ska ges 
möjlighet att göra traditionellt ”omanliga” saker, samtidigt som deras 
möjligheter att vara män inte får inskränkas. Ingen av informanterna 
berör över huvud taget vad det utpräglat manliga är. På så sätt blir 
manlighet så självklart att det inte behöver definieras. Det normala, 
manligheten, konstrueras alltså genom att dess motsats, det onormala, 
kvinnligheten uttalas. 

Att, som exempelvis vissa politiker gör, tala om att ge kvinnor utrymme 
implicerar att det finns någon som kan göra det. Denna implikation 
blir dock aldrig uttalad. Men de som kan ge utrymme till kvinnor måste 
rimligtvis vara män – det är män som har utrymme att ge bort. På så 
sätt görs innehav av makt både till något ”manligt” och till en egen-
skap. Att diskutera makt som en egenskap och inte i relationella termer 
gör det också möjligt att fokusera frågor om antal framför frågor om 
tolknings- och formuleringsprivilegium. Män har makt för att de innehar 
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fler höga positioner i samhället. På områden där kvinnor dominerar 
kan därför ”problemet med jämställdheten” vara att män inte får komma 
till tals. Jämställdhet görs till en fråga om minoritet och majoritet – 
inte om kvinnors och mäns generellt olika villkor i samhället. 

I politikerintervjuerna utesluts också föreställningar om en makt-
ordning mellan könen genom att ”problemet” ofta placeras i den privata, 
och av tradition opolitiska, sfären – och framför allt genom att problemet 
placeras på ”kvinnorna” och inte på hur samhället är ordnat. Detta 
resonemang kan förstås utifrån att den idag dominerande synen på 
politik, demokrati och hur människor i ett samhälle bör förhålla sig till 
varandra, utgår från den liberala idén om den frie, rationelle individen 
eller medborgaren. Människor definieras inte i relation till social grupp-
tillhörighet, det vill säga i relation till kön, etnicitet, sexualitet, eller ens klass. 
Fokus riktas mot den enskilde individen som i ett formellt demokratiskt 
samhälle som vårt kan göra fria och oberoende val. På så sätt innebär 
också själva konstruktionen av den etablerade politiken att den utesluter 
möjligheten att problematisera jämställdhet i termer av könsmakt.  
 
 
 
Det är långt kvar – aktivisternas syn på jämställdhet  
 

”Jag tycker att varje människa skulle ha möjlighet att 
utveckla sina egenskaper och förmågor utifrån sin egen, 
ja oberoende av om man är kvinna eller man. Sen skulle 
man även ha möjlighet att få jobb och lön efter det man 
kan, det skulle inte ha med kön att göra.” (ur intervju med 
aktivist i Berg, 38) 
 
”Det är jätteviktigt hur man har det hemma, makten där 
hemma, att man har lika möjligheter att vara med sina 
barn. Jag vill ju vända på det och säga att männen missar 
ju mycket genom att dom inte är med sina barn, dom 
skulle ju slåss för att ha mer kontakt med sina barn. Och 
sen kan ju du följa hela vägen upp, att man hade lika 
möjligheter. Delar man hemma kan man ju också dela 
på jobbet, delar man på jobb kan man också dela på 
lönen, och också på att vara chef. Jag vet inte om man 
ska börja där uppe och dela på politiken eller om man 
ska börja där nere, men nånstans det är ju bara att det 
skulle vara mer lika i det här vad man har att säga till 
om.” (ur intervju med medlem i Qulan, 77) 
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När jag inledde analysen av intervjuerna med aktivisterna märkte jag 
snabbt att det inte framträdde särskilt många bilder av hur ett jämställt 
samhälle bör se ut. Kortfattade kommentarer om lika värde, jämn 
fördelning av pengar och inflytande och valfrihet är de sätt som 
aktivisterna beskriver det jämställda samhället på. Ett annat exempel 
är uttrycket ”det handlar om att se till människan, inte till könet”. 
Detta står i motsats till intervjuerna med politikerna, där alla mer eller 
mindre utförligt beskrev hur de menade att ett jämställt samhälle bör 
se ut. Bland aktivisterna är det istället exempel på avsaknaden av 
jämställdhet som hela tiden hamnar i centrum för samtalet. 
Aktivisterna betraktar jämställdhet som en nödvändighet, på samma 
sätt som de betraktar sin organisering som nödvändig. För politikerna 
är jämställdhet i stora delar en lågprioriterad fråga som mest handlar 
om privata relationer mellan kvinnor och män. 

 
”Men det man kan bli förvånad över är att männen kan 
gå in i det här och dom ser det inte. Man tycker att man 
är på samma plan när man pratar om det men sen när 
det kommer till kritan då kan dom gå in och arbeta och 
vara helt medvetna om att hon gör samma sak som jag 
men hon har två tusen mindre i lön … men vadå då, 
och så inser man att man har helt olika tankesätt ändå, 
trots att man trodde att man pratade om samma sak, 
men när det kommer till kritan gör man ändå inte det. 
Född i slutet av sextiotalet, att vår generation, att det här 
med jämställdhet skulle vara nåt, men man ser att det är 
så lätt för männen att gå på i samma fotspår, dom inser 
inte, dom kanske säger att dom vill ha en förändring 
men dom inser inte var förändringen ska ske, då kan 
man bli lite förvånad. Frågar man då dom, har vi 
jämställdhet? jamen självklart, jag hjälper ju till och 
diskar och jag gör ju så … men det handlar inte om det, 
det är dom här stora övergripande sakerna som dom 
aldrig har tänkt på.” (ur intervju med medlem i 
Robertsforsvinden, 16) 
 

För de aktivister jag har intervjuat är hemmet, familjen, omsorgen om 
barnen helt centrala i en diskussion om jämställdhet. Det är situationen i 
denna privata sfär som de menar hämmar kvinnors möjligheter att 
exempelvis konkurrera med män om inflytelserika positioner i samhället. 
Kvinnor har helt enkelt inte lika mycket tid som män. Aktivisterna 
diskuterar detta i lite olika termer. Vissa menar att män gynnas på kvinnors 
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bekostnad, medan andra talar om kvinnors anpassning eller om att 
traditionella könsrollsmönster fortfarande präglar hur män och kvinnor 
lever tillsammans. Några informanter tar i det här sammanhanget upp 
problemen med det sexualiserade våld som kvinnor och barn utsätts 
för och menar att detta verkligen visar på att kvinnor har lägre värde än män. 

 
”Jag tänkte på det när jag såg på TV om gruppvåldtäkt, 
det var bara själva reklamen för programmet, men då 
intervjuade dom en av killarna som varit med och han 
menade att hon hade varit med på det. Då frågade dom 
hur han upplevde det och då tyckte han att hon var 
äcklig. Och då känner man att, liksom, varför gör man 
det om man upplever att nån är motbjudande? Då skulle 
jag ju inte gå dit för min egen självkänslans skull. Om 
hon nu var med på det och jag tycker att vad äckligt, om 
hon nu ska vara med fyra killar eller hur många dom nu 
var, varför gör jag det då? Jag menar att nånstans för 
många, det här var ju en ung kille, så är det som nån fel 
bild på nåt sätt. Inte hos alla men säkert hos ganska 
många och det tror jag är svårare än att höja lönen.” (ur 
intervju med medlem i Qulan, 54) 

 
Ingen av informanterna anser att det råder jämställdhet när det gäller 
hemarbetet. Fortfarande är det kvinnor som har huvudansvaret för 
hem och barn, även om några påpekar att detta successivt håller på att 
förändras i och med att nya generationer växer upp. Flera av de 
intervjuade politikerna diskuterade också hemarbetet. De menade att 
jämställdhet i hemmet var att kvinnan och mannen gjorde vad de var 
bra på. Samtidigt fanns det i dessa intervjuer ibland en glidning mellan 
”att vara bra på” och ”att tycka att någonting är roligt”. Även 
aktivisterna diskuterar ”rolighetsaspekten”, fast på ett annorlunda sätt. 
Hemarbetet upplevs som roligt när det inte ingår i vardagen och 
omgärdas av olika ”måsten”. De menar att det i vardagen ställs dubbla 
eller tredubbla krav på kvinnor – att de ska klara av både hemarbete, 
yrkesarbete och kanske politiskt arbete. 

 
”Ja, det säger ju sig själv, det är jag som gör 
hushållsarbete fast jag inte tycker att det är särskilt roligt, 
ja visst tycker jag att det är roligt ibland, ungefär som att 
laga lördagsmiddag. Det är ju alltid kul med festen, men 
jag hojtar och skriker på rätt bra där hemma för det är ju 
ingen balans, men det måste man ju göra upp internt på 
nåt sätt.” (ur intervju med aktivist i Berg, 71) 



 230

”Jag tycker ändå att fortfarande är det kvinnor som 
sköter hemmet till största delen. Oftast är det dom, men 
sen finns det karlar som hjälper till hemma också men 
oftast är det kvinnan som gör det även om man jobbar 
båda två. Då blir det ju som ett dubbelarbete för den 
som gör det, ja kvinnan då.” (ur intervju med medlem i 
Robertsforsvinden, 7) 

 
Aktivisterna betonar alltså de krav som ställs på kvinnor när det gäller 
att ta huvudansvar för hemarbetet. Många menar dock att jämställdhet 
inte behöver betyda att kvinnor och män gör samma saker i hemmet. 
En viss uppdelning av sysslor uppfattas och kommenteras av flera 
aktivister som självklar utifrån att olika individer är intresserade av 
olika saker. Denna olikhet diskuteras främst som något positivt, i 
termer av att människor är olika vilket inte nödvändigtvis behöver 
vara förknippat med kön. Hemarbetet och omsorgen om barnen 
betraktas som självklarheter som i dagens samhälle fortfarande faller 
på kvinnors lott att ta ansvar för. I det här sammanhanget kommer 
också en annan aspekt fram: det dåliga samvetet. 

 
”För vem är det som har dåligt samvete när man går 
och kollar på tv och det är disk på diskbänken, vem är 
det som känner att jag skulle nog ha gjort det där och nu 
är jag en dålig tjej. Jag är bara 21 år och man kan tycka 
att i och med att jag är född i den tid jag är, har dom 
föräldrar jag har och har jobbat med det jag har jobbat 
så borde jag tänka på ett annat sätt, men när man 
kommer i dom här situationerna då sitter man där.” (ur 
intervju med aktivist i Berg, 44) 

 
Flera aktivister, särskilt medlemmarna i Qulan, menar att gamla 
traditioner i högre utsträckning lever kvar i ett gruvsamhälle som Kiruna 
eller i glesbygd än i större städer, och att detta innebär att kvinnor 
som lever där tar på sig en traditionell kvinnoroll. Uppfattningarna 
om glesbygden eller periferins betydelse går delvis isär. Vissa aktivister 
menar att traditionella synsätt på kvinnor och mäns egenskaper och 
platser i samhället är starkare i glesbygd än i staden, och även starkare 
i ett sådant samhälle som Kiruna jämfört med en större stad vid 
kusten. Som kvinna kan det vara svårare att bryta traditionella 
mönster, den sociala kontrollen är helt enkelt hårdare. Andra 
aktivister har en annan bild av glesbygd eller periferi och menar att 
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kvinnor har ett större utrymme än i staden. Exempelvis menar flera 
aktivister i Berg att det finns en gammal tradition av starka kvinnor 
som skötte gården när männen var borta i långa perioder. Att bo i 
glesbygd kräver också idérikedom och handlingskraft, även idag. Inget 
är serverat, allt måste åstadkommas av egen kraft. 
 
 
Olikhet … 
Att kvinnors huvudansvar för hem och barn begränsar deras rörelse-
frihet är en allmän uppfattning hos aktivisterna. Däremot finns det olika 
åsikter om huruvida kvinnor är bättre lämpade för omsorgsarbete än vad 
män är. En av de intervjuade kvinnorna menar också att traditionella 
uppfattningar om de biologiska skillnader mellan kvinnor och män 
används för att konservera synen att hemmet är kvinnornas ansvar. 
Att kvinnor föder barn kan exempelvis användas för att motivera att 
det ligger i kvinnors ”natur” att även fostra barnen och ta hand om 
tvätt, städning och matlagning. Denna aktivist ser alltså kvinnors 
ansvar för hem och barn som en del av maktordningen mellan 
kvinnor och män – en maktordning som hon anser orättfärdig. Olikhet 
diskuteras mer i termer av att alla människor är olika.  

 
”Vi är ju olika, men vi är ju också olika inom gruppen 
kvinnor och gruppen män. Det finns ju känslomässiga 
kvinnor och känslomässiga män och det finns dom här 
mer fyrkantiga som jag brukar kalla dom för, dom som 
är mer regelstyrda. Det finns ju både kvinnor och män 
som är såna. Det kan ju vara så att om man börjar 
fundera på det så kanske inte skillnaden mellan könen är 
så stor utan det handlar mer om personlighetstyp.” (ur 
intervju med medlem i Qulan, 73) 

 
En aktivist menar att ”killar tillåts vara killar” medan tjejer ställs inför 
tydligt könsrelaterade krav som begränsar deras handlingsutrymme. I 
det resonemanget blir det tydligt att innebörden av att ”vara kille” är 
att inte behöva anpassa sig i betydelsen beköna sig. Killar kan bara 
”vara” medan tjejer måste leva upp till både traditionella och 
”jämställdhetsinspirerade” krav. Det vill säga krav på att vara både 
”olika” och ”lika” på samma gång. På så sätt menar hon att kraven på 
förändring placeras på kvinnor.  
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” Den här uppdelningen finns mellan vad tjejer ska göra 
och vad killar ska göra, samtidigt som att tjejer ska bli 
allt mer duktiga och ta över det killarna kan, vi ska 
kunna teknik, vi ska kunna mixtra och greja och inte 
vara rädda för det. Medan killarna dom får vara killar, 
dom behöver inte ändra på sig, det finns inga krav på 
det, men tjejer ska vara mer aktiva och hinna med 
överallt. Den kvinnliga den rollen har blivit lite … vad 
är egentligen den kvinnliga rollen? Jo, vi ska vara mer 
nyfikna och intresserade av IT och datorer och så, 
samtidigt som vi ska vara duktiga på att kompostera, 
laga mat och gympa och så … det är inte lätt.” (ur 
intervju med medlem i Qulan, 76) 

 
Vissa aktivister menar att det existerar biologiska olikheter mellan 
könen som påverkar vad vi gör i samhället. I motsats till politikernas 
åsikter om biologiska skillnader gör inte aktivisterna några kopplingar 
till att kvinnor bör göra vissa saker, eller är mer lämpade för 
exempelvis omsorgsarbete än för chefskap, annat än att de menar att 
det är ”naturligt” att kvinnor tar större ansvar för barnen. De menar 
att det därför är viktigt att detta arbete uppvärderas på ett helt annat 
sätt idag. Ett par informanter uttrycker också en syn på kvinnor som 
”bättre” än män, i betydelsen att om de ”kvinnliga” egenskaperna 
skulle få större utrymme skulle vi också få ett bättre samhälle. Andra 
sätt som aktivisterna talar om väsensskilda olikheter mellan könen är i 
relation till språk och organisering av arbete på en arbetsplats. Några 
menar att det är viktigt att uppmärksamma att kvinnor och män talar 
olika språk och att män måste lära sig att förstå hur kvinnor pratar.   
 

”… att man ska se att alla har en plats, det gäller inte att 
vi ska konkurrera ut männen utan att vi ska vara 
accepterade för det vi står för och det som ligger oss 
nära, att man ska vara accepterad att vara kvinnor också, 
och ha den här omsorgsbiten av det som vi har idag, 
inte att vi ska bli män, det tycker jag inte, att vi ska få 
säga saker och ting som vi vill.” (ur intervju med medlem i 
Robertsforsvinden, 24) 

 
Kopplingen mellan biologiska olikheter och (o)jämställdhet är dock 
inget som betonas av någon informant – det är istället upplevelserna 
av orättvisor som ställs i fokus. Synen på vad kön ”är” varierar, både 
mellan intervjuer och inom intervjuer. En betoning av väsens-
skillnader blandas samman med en betoning av kvinnor och mäns 
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olika villkor i samhället. Det är framför allt aktivisterna i Robertsfors-
vinden som betonar kön som något ”naturligt” och liksom bland 
politikerna är det kvinnors ”naturliga” egenskaper som diskuteras, inte 
mäns. En betoning av kön som något grundat i biologin finns också 
bland aktivisterna i Berg, medan däremot Qulans medlemmar framför 
allt betonar den ojämlika maktrelationen mellan kvinnor och män, det 
vill säga talar om olikhet i villkorstermer. Men för många aktivister 
finns det samtidigt en dubbeltydighet i resonemanget om olikhet. 
 

”Jag vet inte, ett könlöst samhälle är ju inte heller att 
eftersträva, vi är ju män och kvinnor och det är ju 
skillnad på oss, men jag tycker just när det gäller lika lön 
och just när det gäller samma villkor på en arbetsplats. 
Vi måste få kunna vara olika på en arbetsplats, vi måste 
kunna få vara kvinnor, vi ska inte vara tvungna att vara 
män för att platsa i organisationen. Och hemma tycker 
jag att det är en självklarhet att man delar på allt, precis 
alla arbetsuppgifter. Det tycker jag men det fungerar inte 
så, tyvärr. Och så just det faktumet att killar tjänar mer 
pengar och då blir det kanske så i många förhållanden 
att tjejen känner att hon är beroende av sin man för att 
kunna köpa den där kjolen. Just det där förhållandet, att 
behöva be om pengar, det blir ju ... det kan inte vara 
bra.” (ur intervju med medlem i Qulan, 21) 

 
Att argumentera för att inte behöva vara man leder ofta till en 
essentialistisk syn på kön. Det vill säga om aktivisternas fokus ligger 
på att argumentera för kvinnor tenderar de att betrakta kön mer i 
essentialistiska termer medan om fokus ligger på att problematisera 
kvinnors positioner och villkor i samhället betraktas kön mer som en 
social konstruktion.  
 
 
Anpassning 

Ett återkommande tema i aktivistintervjuerna är anpassning, att kvinnor 
anpassar sig till de situationer de befinner sig i eller till sina egna män. 
Det är framför allt aktivisterna i Berg som betonar detta, även om det 
också finns med i andra intervjuer. I olika sammanhang, från kvinnors 
ställning i familjen till kvinnors positioner i politiken och på arbets-
marknaden, kommenteras kvinnors problem i termer av anpassning 
eller inskränkt handlingsutrymme – både i abstrakta och konkreta 
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ordalag. Flera av informanterna pekar på att kvinnor inte har någon 
ledande eller styrande roll i hemmet, trots att vissa anser att hemmet 
är och bör vara kvinnors domän. Även i hemmet får kvinnor ofta 
anpassa sig till en starkare eller dominerande man. Att anpassa sig är 
något som lärs in tidigt, när unga kvinnor lär sig tänka om sina 
möjligheter. En av informanterna pekar på att det står betydligt fler 
möjligheter till buds för unga män än för unga kvinnor ― i sättet att 
tänka om framtiden. 
 

”Det tror jag är ganska ojämlikt, dom ser väldigt lite när 
dom ska tänka på vad jag ska göra när jag blir stor. Allt 
dom ser är sjukhuset och kommunkontoret och ...” (ur 
intervju med aktivist i Berg, 56) 

 
I flickors fostran till passivitet ingår också att de ges mindre utrymme 
i skolan. Flera informanter tar upp skolan som ett exempel på att 
pojkarna gynnas på flickornas bekostnad. Flickorna får stå tillbaka för 
pojkarna och det är något som bidrar till att samhället ser ut som det 
gör. Pojkarna tar för sig redan på dagis medan flickorna hamnar i 
skymundan. Även i det här sammanhanget påpekar informanterna att 
pojkarna gynnas på ett självklart sätt, de har självklara rättigheter till 
utbildning och fritidssysselsättningar. Flickorna måste däremot ta för 
sig och ställa krav, något som kan uppfattas som orättfärdigt i 
betydelsen att det då ser ut som att flickor får mer (uppmärksamhet, 
resurser eller liknande) än pojkar. På så sätt menar aktivisterna att den 
anpassliga och ofta passiva kvinnan formas. En annan informant 
pekar på hur kvinnor ständigt nedvärderar sig själva. Kvinnor är helt 
enkelt inte vana att sätta sig själva i centrum och ta för sig för egen 
del. Deras liv handlar mer om att finnas till hands för andra. I flera av 
intervjuerna framställs detta i större eller mindre utsträckning som ett 
generationsfenomen – man menar att det främst är den äldre 
generationen kvinnor som beter sig på det sättet, men att det 
fortfarande lever kvar i utformningen av kvinnorollen. Kvinnorna blir 
tysta när männen kommer hem. Mannen är van att ta för sig och 
dominera medan kvinnan sitter bredvid och är tyst ― trots att 
hemmet är hennes sfär och ansvar.  
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”Åh, förlåt att jag finns, är det ju dom som säger. Då 
tänker jag att det finns inte bara en sån här människa 
utan det är många kvinnor som är sådär. Och så känner 
jag att jag själv inte är sådär och undrar om det är jag 
som är onormal. För det är så många som är så där, åh 
förlåt och kan jag komma in med skorna?” (ur intervju 
med aktivist i Berg, 7) 
 
”I kvinnorollen ligger den här passiviteten, att vara 
underordnad ingår i vårt svenska mönster att vara 
kvinna. Att när en man talar så tystnar kvinnan, man 
släpper fram honom omedvetet, han får större tyngd 
och stiger i värde.” (ur intervju med aktivist i Berg, 37) 
 

Min tolkning är att flera av informanterna menar att kvinnor fostras till 
att inte kräva handlingsutrymme, att de fostras till en slags passivitet. 
De påverkas bland annat av de bilder som dominerar i media, där 
unga kvinnor framställs på ett sätt och unga män på ett annat. Unga 
kvinnor försöker leva upp till dessa ideal som ofta är kopplade till 
passivitet och/eller anpassning. En av informanterna poängterar det 
inflytande hon tror att detta har på unga kvinnors självbilder. 

”Jag tycker att boven i samhället många gånger är 
Veckorevyn och MTV, de har så fruktansvärt stereotypa 
könsroller. Man fostras till att bli passiv. Jag blir så 
jädrans arg när jag ser såna här ungdomsfilmer där 
flickorna alltid är dom som beundrar och tittar på 
medan killarna gör nåt.” (ur intervju med aktivist i Berg, 42) 

Flera aktivister menar att män i dagens samhälle tar så mycket för 
självklart, men att dessa självklarheter bygger på att kvinnor anpassar sig. 
En informant tar som exempel att när hon ska göra något på fritiden är 
det självklart att hon informerar sin man långt i förväg att han ska ta 
hand om barnen den kvällen, eller så ordnar hon barnvakt. När han ska 
bort en kväll meddelar han bara detta vid middagen som en självklarhet.  

”Att ska man själv fara på nåt möte så måste jag 
verkligen se till att antingen att min man är helt 
införstådd med att han ska vara hemma med ungarna 
eller så ska jag fixa en barnvakt, ska han fara på ett möte 
så säger han att han ska fara på ett möte och då fixar jag 
det. Det jag förväntar mig det är att han ska funka på 
samma vis men så funkar det inte, det är dit man skulle 
vilja komma då, att det ska vara lika enkelt för båda att 
till exempel åka på ett möte, att man ställer upp på 
varann till hundra procent, så det är väl där som 
skillnaden.” (ur intervju med medlem i Robertsforsvinden, 23) 
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Att kvinnor anpassar sig och hämmas i tanken inför valet av vad de 
vill göra med sina liv är ett genomgående tema i aktivisternas syn på 
dagens samhälle. Olika måttstockar eller regler anses gälla för kvinnor 
respektive för män. Exempelvis menar aktivisterna att kvinnors och 
mäns agerande tolkas på skilda sätt. Beroende på en persons kön ställs 
olika krav och förväntningar, något som aktivisterna främst menar 
missgynnar kvinnor. En aktivist menar att ”kvinnor måste ta strid för 
sitt handlingsutrymme”, annars kommer samhället inte att förändras.  
 

”En kvinna till exempel, som är väldigt engagerad och 
agiterande eller vad man ska säga, ja då kanske man kan 
tycka att hon är nästan halvhysterisk eller nåt sånt. 
Medan en man som har samma egenskaper han är bara 
bestämd och målinriktad och så.” (ur intervju med aktivist 
i Berg, 7) 

 
Samtidigt menar flera av de intervjuade att kvinnor måste anpassa sig 
efter männen, ta efter deras sätt att arbeta och prata, för att ha någon 
chans att nå ledande positioner. Men det gäller att inte ta i för mycket 
― då förloras ”kvinnligheten”, och det faller tillbaka på kvinnorna 
själva. I sina beskrivningar av kvinnors situation i dagens samhälle 
belägger informanterna inte männen med skuld, utan pekar snarare på 
att även kvinnor hjälper till att upprätthålla den rådande ordningen. 
Som en av kvinnorna säger: 

”Jovisst, det är ju ändå naturligt kan en del säga, att 
kvinnan ska ta hand om barnen. ... I och med att det 
anses naturligt så kan det ju vara lätt att man håller fast 
vid det här, och sen tror jag att en del kvinnor hjälper till 
själva och konserverar den här bilden, att det delvis är 
därför som förändringen går så sakta.” (ur intervju med 
aktivist i Berg, 38) 
 
 

Aktivisternas syn på strategier för förändring 

Förebilder, kvinnor som visar vägen, som visar att mönster går att 
bryta, är något som många av kvinnorna tror behövs för att ändra 
dagens samhälle. Flera pratar om vikten av att själv vara en förebild, 
att göra saker som kvinnor inte brukar göra. Det kan handla om 
förhållandevis små saker –  att hålla tacktalet på en stor middag eller 
använda yxan för att visa att isen håller. Det många gör i det lilla kan 
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på sikt kan innebära en större förändring. Det är, som en av 
aktivisterna säger, ”viktigt att röra om i grytan”. Om någon kvinna 
visar vägen kan andra följa efter. Men det kräver också en insikt om 
hur rörigt kvinnors liv är, att det består av så många olika delar som 
ska gå ihop. 
 

”Man måste börja stöka lite i den här totalröran för att 
det ska börja röra sig på olika sätt. Då kan det ju vara 
nåt så enkelt som att gå på gympan i bygdegården, att 
börja skapa sig lite eget utrymme. Det kan också vara 
sånt som jag egentligen inte tycker om att göra men jag 
gör det i alla fall just för att visa på mönstret och att det 
går att bryta.” (ur intervju med aktivist i Berg, 2) 

 
Aktivisterna tar ofta sitt avstamp i egna konkreta erfarenheter när de 
talar om möjligheter till förändring. Exempelvis menar några att det 
kan räcka med att läsa en bok eller se en pjäs för att tankarna ska 
komma igång. Sedan krävs det något som kan hålla engagemanget och 
tron levande. Det är i dessa situationer som organisering blir aktuellt, 
kvinnor sluter sig samman i egna grupper för att i dessa komma vidare. I 
aktivisternas resonemang om framkomliga åtgärder för förändring 
återkommer den praktiska, konkreta syn på förändringsarbete som 
blev tydlig i analysen av kvinnornas egna organisering. Förändring 
betraktas liksom den egna organiseringen som nödvändig. Flera 
aktivister diskuterar också förändringsarbetet i mer generella termer, 
med fokus på exempelvis arbetsmarknaden. 
 

”Det är ju lönevillkoren, de måste ändras. Och det är 
det här att män och kvinnor, pappor och mammor, får 
rätten att ta lika ansvar för familjen utan att det då ska 
bli en ekonomisk förlust för att pappan ska vara hemma. 
Sen att kvinnor ska få lika chans som män även om dom 
är ensamstående, på arbetsmarknaden och när det gäller 
ekonomisk trygghet. Jag menar samtidigt att man måste 
medvetendegöra flickor om det här, man kan inte bara 
tänka sig att samhället ska ösa på, man måste bli 
medveten om att ha kravet.” (ur intervju med medlem i 
Qulan, 73) 

 
Tankarna om kvinnliga förebilder och om att själv fungera som 
förebild handlar också om barnens fostran. Många av kvinnorna anser 
det mycket viktigt att försöka förändra barnomsorg, skola och 



 238

föräldrars uppfostran i en riktning som ger flickorna ökat utrymme 
och självförtroende. Pojkarna å sin sida bör lära sig att ta en självklar 
del i hemarbetet. Flera informanter menar dock att det är svårt att 
påverka människors familjeliv. Familjen måste man klara av själv, det 
är ändå den privata sfären och den måste var och en hantera själv. 
Samtidigt diskuteras svårigheterna med att ingripa i den så kallade 
privata sfären utifrån att det anses nödvändigt att förändra den om 
samhället ska kunna bli jämställt. Att komma in tidigt i barnens liv 
med icke-traditionella synsätt, till exempel genom att även männen 
finns med i barnomsorgen, är dock något som återkommer i 
intervjuerna. Att uppmärksamma och stärka tjejerna i mellanstadiet är 
ett annat förslag. Överhuvudtaget är skola och utbildning en arena för 
åtgärder som återkommer gång på gång.  
 

”Att det är jättesvårt att förändra nån som har vuxit upp 
i ett ojämlikt hem, det går litegrann men det är svårt, 
man får rikta in sig på barnen. Allt stöd ska till ungarna, 
alla neddragningar som är i skolorna är helt vansinniga. 
Man måste förstå att det är barnen som är viktigast och 
har man det som utgångsläge tror jag att man har 
kommit en bra bit på väg, sen är det inte så lätt men jag 
tror att det är där man måste börja.” (ur intervju med 
medlem i Robertsforsvinden, 29) 

 
Vissa av informanterna anser att det inte räcker med mer ”allmänna” 
förebilder i media eller andra offentliga sammanhang, eller att utgå 
från att kvinnor själva ska skapa egna grupper. Dessutom behövs 
kvinnor som har till uppgift att aktivt gå in och stötta och peppa 
andra kvinnor till att göra något nytt i sina liv. Ett förslag är särskilda 
rådgivare för kvinnor, som förstår hur kvinnors verklighet ser ut och 
att det inte är så enkelt att få livet att gå ihop. 
 

”Ja, det är ju bara att man ska kunna ringa nånstans där 
man vet att dom förstår och där man kan berätta att 
man har hand om sin sjuka mamma sju dagar i veckan 
eller nåt liknande som inte länsstyrelsen skulle vara 
intresserad av att höra. Man ska känna en trygg för-
vissning när man ringer dit, att man blir förstådd. Där 
ligger ju många spärrar för kvinnor, man säger ingenting 
för det är ändå ingen som förstår.” (ur intervju med 
aktivist i Berg, 56) 
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Det gäller alltså att också anställa kvinnor, exempelvis på kommunen, 
som kan fungera som förebilder för andra kvinnor. Uttrycket ”att 
kunna systemet” återkommer i flera intervjuer i betydelsen att det är 
viktigt att de kvinnor som anställs har kunskap om hur den etablerade 
politiken fungerar. Dessa rådgivare bör också ha en medvetenhet om 
på vilka sätt som kvinnors verklighet ofta krockar med hur etablerade 
institutioner som länsstyrelsen eller kommunen fungerar. Denna kunskap 
ses som en förutsättning för att förändring ska vara möjlig och visar 
också på tre andra aspekter. Den första är hur den etablerade 
politiken sammankopplas med män. Just genom att ställa krav på att 
kvinnor måste finnas med produceras en bild av att den etablerade 
politiken framför allt är till för män. Den andra aspekten är att 
aktivisterna tillskriver den etablerade politiken makt och legitimitet, 
det är inom den sfären som kvinnor bör ta sig fram om de ska nå 
inflytande. Slutligen ställer aktivisterna utan att tveka krav på den 
etablerade politiken. Att exempelvis kommunen ska anställa kvinnor 
betraktas inte som en målsättning utan snarare som en självklarhet. 
Här går det att göra kopplingar till att det i alla tre kommunerna under 
början av nittiotalet har drivits så kallade kvinnoprojekt där 
kommunen och/eller länsstyrelsen har varit involverade. Framväxten 
av regionala och lokala resurscentra är också en utveckling som 
stämmer bra överens med kraven på ”anställda förebilder”. Dessa tre 
aspekter illustrerar också, återigen, ambivalensen i aktivisternas 
förhållningssätt till den etablerade politiken – den är självklart inte för 
dem, samtidigt som det är självklart att den borde vara det. 
 

”Redan tidigt såg vi att det här var viktigt, att läsa 
regeringspropositioner, följa med i vad som hände, se 
vilka frågor som är aktuella, vilka pengar som skulle 
komma, vilka möjligheter det fanns för oss att finansiera 
vår verksamhet.” (ur intervju med aktivist i Berg, 60) 

 
Att kunna systemet kan också innebära att välja att arbeta på ett sätt 
som uppfattas som strategiskt i förhållande till systemets normer och 
regler. Ett exempel är att inte bara ”prata om” att man driver saker 
för kvinnor utan även försöka få in männen. Att hela tiden lyfta fram 
kvinnors perspektiv kan enligt flera av aktivisterna uppfattas som 
alltför ”extremt” och därmed slå tillbaka på kvinnorna själva. Istället kan 
det i vissa sammanhang fungera bättre att driva frågor tillsammans 
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med män. Det anses också viktigt att förankra sina förslag noggrant 
för att inte alltför uttryckligt utmana ordningen och därmed dra på sig 
onödigt motstånd. Några av informanterna menar att det på lands-
bygden funnits en tradition att kvinnor och män arbetar tillsammans 
eftersom arbetet annars blivit omöjligt att genomföra, och att den 
traditionen sitter i när kvinnor tänker kring hur de ska arbeta för 
förändring. Samtidigt menar de flesta av de intervjuade kvinnorna att 
det är viktigt att ha en grupp kvinnor som utgångspunkt för arbetet. 
Jag tolkar det som att flera av de intervjuade använder sina kvinnliga 
nätverk som en bas där idéer kläcks och förslag växer fram. I 
genomförandeskedet kan männen bjudas in ― många gånger av just 
strategiska skäl. Det är framför allt aktivisterna i Berg som betonar 
vikten av att samarbeta med män. Medlemmarna i Robertsforsvinden 
har allt mer arbetat i den riktningen, exempelvis när de övergick från att 
arbeta för ett kvinnohus till ett allaktivitetshus. Qulans medlemmar talar 
mer om förhållandet till den etablerade politiken och det omgivande 
samhället och inte i termer av att förhålla sig specifikt till män. 

En helt annan strategi för förändring som en informant tog upp var 
att utnyttja de officiella åsikter som finns om kvinnor i glesbygd idag. 
De flesta politiker och tjänstemän har insett att det inte går att blunda 
för att unga kvinnor flyttar eller att kvinnor på olika sätt missgynnas 
― och det är något som de i alla fall säger måste lyftas fram.  

 
”Kommungubbarna har ju insett så pass mycket att dom 
vet att dom inte kan strunta i det där, dom har ju alla 
ögon på sig och om dom struntar i det så kan det blossa 
upp. Det är ju till vår fördel. Tänk vad kvinnor som höll 
på från början fick brottas med. Men nu kan dom inte 
riktigt, det finns bestämmelser och tidningarna ligger på 
dom, dom törs helt enkelt inte. Men man vet aldrig om 
dom menar det på riktigt, eller om det bara är som dom 
säger.” (ur intervju med aktivist i Berg, 44) 

 
Ovanstående citat illustrerar det som diskuterades i kapitlets inledning 
– att kvinnorna uppfattar att det finns en officiell jämställdhetsnorm. 
I det här fallet fungerar denna norm som ett redskap för kvinnor som 
vill söka medel eller på andra sätt skapa förändring. Detta är också ett 
av relativt få exempel i aktivisternas intervjumaterial där diskussionen 
om förändring förs i explicit strategiska termer.  
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Bilder av ojämställdhet 

Min tolkning är att den problembild som aktivisterna för fram är att 
kvinnors underordnade position mycket handlar om en begränsning 
av en slags rörelsefrihet i tanken, att kvinnors handlingsutrymme på 
olika sätt är mer kringskuret än mäns. De formella möjligheterna för 
kvinnor att till exempel välja yrkesinriktning är betydligt större idag än 
bara för tjugo år sedan, men aktivisterna menar att genom det 
sammanhang kvinnor lever i och sättet att resonera hos människor 
som finns runt omkring, krymper ofta unga kvinnors reella handlings-
utrymme. Överfört till min analysram betyder detta att kvinnors 
formella friheten att välja begränsas av en subtil könsmaktordning 
som påverkar kvinnor till att ”välja” vissa saker och män andra.  

I avsnittet Anpassning anser jag att aktivisternas tankar om, och 
därmed konstruktioner av kvinnors handlingsutrymme, tydliggörs. I 
informanternas resonemang om vad som hindrar kvinnor att 
exempelvis välja yrke förutsättningslöst är det framför allt kvinnors 
socialisering till anpassning i det privata, både genom sitt sätt att tänka 
och genom olika praktiker, som lyfts fram. Denna anpassning anses 
sedan följer med och påverka val av utbildning, möjligheter på arbets-
marknaden och i politiken. Det vill säga, kvinnors mindre handlings-
utrymme etableras som en ”sanning” i det som av tradition är definierat 
som icke-politiskt, vilket i sin tur kan sägas påverka kvinnors möjlig-
heter till samhälleligt inflytande. Anpassningstemat knyter an till konflikten 
mellan olikhet och kompetens som jag fann i politikerintervjuerna.  

Med att aktivisterna fokuserar ”ojämställdhet” i diskussionen om 
jämställdhet, följer en betoning av kön som social konstruktion. Att 
kvinnor ska ha både rättigheter och möjligheter att ha ett större 
handlingsutrymme motiveras inte i termer av att kvinnor genom sin 
olikhet då skulle bidra med något särskilt ”kvinnligt”. Visserligen 
finns både biologiskt essentiella och socialkonstruktionistiska synsätt 
representerade bland aktivisterna. Vissa betonar att jämställdhet inte 
handlar om att kvinnor och män ”ska bli lika”, men varken dagens 
situation (det ojämställda samhället) eller visionen (det jämställda 
samhället) förklaras i termer av kvinnors (och/eller mäns) biologiska 
väsen. Det är framför allt aktivisterna i Berg och till en del även i 
Robertsfors som överhuvudtaget diskuterar kön i biologiska, essentiella 
termer. I Kiruna placerar aktivisterna hela tiden diskussionen om kön 
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i ett samhälleligt sammanhang, och i dessa resonemang ges också 
männen kön vilket inte är lika vanligt i de andra kommunerna. Detta 
sker genom att aktivisterna talar om mäns privilegier eller att Kiruna 
av hävd och tradition är ett manssamhälle. 

Min slutsats är att ”det privata”, i motsatsen till arbetsmarknad och 
etablerad politik, är basen i aktivisternas problematisering av 
jämställdhet. Framför allt är det arbetet med barn och hem som 
diskuteras, men det finns även några exempel i intervjuerna på att 
kvinnors underordning sammankopplas med sexualiserat våld. Utifrån 
att aktivisterna betonar den rådande situationen i samhället som 
ojämställd handlar mycket av deras resonemang om strategier för 
förändring. I relation till frågor om möjliga vägar för förändring 
presenterar aktivisterna två olika typer av svar, på två olika nivåer som 
jag karaktäriserar som individuella respektive kollektiva strategier. 

Samtidigt som aktivisterna betonar vikten av att få till stånd en 
förändring i den privata sfären, menar de att det är svårt att gripa in i 
människors privatliv. Här finns alltså en dubbelhet som jag menar kan 
relateras till en dominerande diskurs om hur och framför allt var 
politik bör bedrivas, och som framför allt bygger på uppdelningen 
mellan vad som anses offentligt och vad som anses privat.4 Politiska 
åtgärder betraktas som offentliga åtgärder utifrån att den etablerade 
definitionen av politik bygger på uteslutningen av det icke-politiska, 
av det privata (Eduards, 1992). 

De individuella strategier för förändring som dessa kvinnor 
föreslår handlar mycket om att vara förebild och våga bryta etablerade 
mönster. Samtidigt finns det en medvetenhet om att inte utmana 
ordningen för mycket eller för uttryckligt. Det gäller att förstå hur 
man ska bete sig – lära sig att spela männens spel –  för att inte bli 
utmanövrerad. Männen pekas inte ut som ”fiender” utan ses snarare 
som potentiella lierade. Kvinnor och män behöver varandra, och män 
kan bli hotade i onödan om kvinnor går på för hårt och ”bara” driver 
kvinnors sak. I vilken utsträckning aktivisterna betonar vikten av att 
”hålla sig väl med männen”, skiljer sig mellan de olika kommunerna. 
Det är framför allt Berg och till en viss del medlemmarna i 

 
4Denna diskussion är omfattande inom feministisk politisk teori, se exempelvis 
Pateman, 1988, Philips, 1995 och Young, 1990 för exempel på olika feministiska 
kritiker av den liberala uppfattningen om politik. 
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Robertsforsvinden som driver denna linje. Flera av kvinnogrupperna i 
Berg har exempelvis arrangerat särskilda aktiviteter där männen också 
är välkomna att delta. Detta blir också ett sätt att reproducera den 
etablerade könsmaktordningen – genom att vara ”kvinnliga” på rätt 
sätt blir de också ofarliga.  

Jag tycker mig se en viss motsägelse i kopplingen mellan vikten av 
att organisera sig som kvinnor och betydelsen av att samtidigt arbeta 
tillsammans med män. Detta kan delvis förstås genom det resonemang 
som förs av några informanter – kvinnogrupper behövs som ett 
första steg, som en uppladdning inför att våga ta för sig i sammanhang 
där män ingår (och dominerar). Fast samtidigt finns nätverken mellan 
kvinnor kvar om än kanske med färre egna aktiviteter än tidigare. 
Återigen blir aktivisternas ”ovillighet” att särorganisera sig synlig. Helst 
skulle denna egna organisering inte behövas. En intressant fråga är 
hur denna inställning till den egna organiseringen/den egna praktiken 
påverkar aktivisternas handlingsutrymme. Ett annat sätt att tolka 
kvinnogruppernas ovillighet till sin egen särorganisering är i relation 
till de normer om samarbete mellan könen som genomsyrar den 
svenska etablerade politiken (se Eduards, 1992). 

Den andra, kollektiva typen av strategi, handlar om de krav som 
aktivisterna ställer på den etablerade politiken. Den görs till en ständig 
”samtalspartner” i den meningen att aktivisterna förhåller sig till den 
och gör den till en central kontext för kvinnogruppernas arbete. 
Aktivisterna ställer också krav på den etablerade politiken – att den 
ska tillhandahålla resurser genom att exempelvis anställa kvinnor som 
kan fungera som kvinnliga förebilder. Att aktivisterna formulerar sina 
förändringsstrategier i nära anslutning till den etablerade politiken 
tolkar jag i termer av att den etablerade diskursen om hur politik bör 
institutionaliseras är så stark att det är svårt att formulera krav på 
genomgripande förändringar. Denna tolkning gör jag också med 
utgångspunkt i att aktivisternas kritik av den etablerade politiken är så 
omfattande att man kunde förvänta sig att aktivisterna skulle ta 
avstånd från den. Den täta relationen mellan aktivisterna och den 
etablerade politiken ligger dessutom i linje med att den svenska 
kvinnorörelsen av tradition har arbetat i nära relation med staten, 
något som jag diskuterat i tidigare kapitel. Den etablerade politikens 
arena exkluderar i stor utsträckning en politisering av exempelvis 
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uppdelningen mellan kvinnor och män i fråga om ansvar och arbete i 
hemmet. Med andra ord menar jag att den etablerade gränsdragningen 
mellan offentligt och privat, mellan politiskt och icke-politiskt hindrar 
aktivisterna från att formulera icke-traditionella strategier för 
förändring – exempelvis förändringar som berör kvinnors situationer 
i familjen. 

I det sista kapitlet för jag samman politikernas och aktivisternas 
uppfattningar om jämställdhet genom att lyfta fram de begränsande 
principer som konstruerar en etablerad jämställdhetsdiskurs, samt hur 
aktivisterna förhåller sig till denna diskurs. Till sist kontextualiseras 
analysen genom en jämförelse som visar på hur denna relation tar sig 
uttryck i de tre kommunerna. 
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8 

 
Lokala könsmaktordningar  

och kvinnors handlingsutrymme 
 
 
Hur kommer det sig att de kvinnogrupper som studerats, vilkas krav 
och arbetsformer knappast kan benämnas som radikala i jämförelse 
med exempelvis Grupp 8 och Stödstrumporna, möter motstånd från 
den etablerade politiken? Visserligen skiljer sig deras politiska arbets-
sätt från den etablerade politikens, men de frågor de driver ligger 
samtidigt i linje med etablerade politiska mål – att göra lokalsamhället 
bättre för alla invånare att leva i, och på så sätt bland annat förhindra 
utflyttningen av kvinnor (och män). En slutsats som kan dras utifrån 
analyserna av mitt empiriska material är att föreställningar om kön har 
betydelse för politikernas inställning till kvinnors organisering. I detta 
avslutande kapitel ger jag mig i kast med att utveckla och fördjupa 
analyserna av intervjumaterialet genom att lyfta fram de begränsade 
principer som jag funnit i min analys av hur etablerade jämställdhets-
diskurser formuleras1. Jag inleder dock kapitlet med att kort gå tillbaka 
till hur avhandlingens syfte och grundläggande teoretiska utgångs-
punkter formulerades i det första kapitlet. 

Avhandlingens syfte var att analysera hur maktordningar mellan 
kvinnor och män görs genom att relatera kvinnors organisering och 
den etablerade politiken till varandra, för att på så sätt kunna säga 
något om konsekvenserna för kvinnors möjligheter att handla. Att 
betona att analysen av könsmaktordningar görs i mötet mellan kvinnors 
organisering och etablerad politik var ett sätt att lyfta fram det 

 
1Jag använder uttrycket etablerad jämställdhetsdiskurs för att peka på att den 
formuleras av representanter för den etablerade politiken. Självfallet vore det möjligt 
att på ett mer övergripande plan diskutera och analysera dominerande jämställdhets-
diskurser i samhället som inte enbart eller ens främst producerats i den etablerade 
politiken. Detta ligger dock utanför mitt syfte med avhandlingen.  
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relationella i maktanalysen – att könsmaktordningar konstrueras i 
relationer och att det i denna studie handlar om relationen mellan en 
etablerad och en utmanande form för politik. Syftet avgränsades till 
att framför allt gälla hur maktordningar mellan könen görs i 
”kampen” om politikens form och innehåll, samt hur denna relation 
kan betraktas i ljuset av olika tolkningar om vad jämställdhet och 
därmed också kön är och bör vara. Könsmaktordningen(ar) betraktas 
därmed inte som statisk(a) utan, med J.K Gibsons-Grahams ord, i 
termer av ”… place specific forms of male discipline” (Gibson-Graham 
1994:218). Genom att visa hur lokala etablerade jämställdhetsdiskurser 
produceras genom diskursiva praktiker är ambitionen att säga något 
om hur relationen (i termer av makt och motstånd) mellan kvinnors 
organisering och den etablerade politiken kan förstås och till viss del 
förklaras.  

En central utgångspunkt för min analys är att betrakta makt och 
motstånd i relationella termer. Det vill säga att där makt finns, finns 
också motstånd – och framför allt synliggörs normaliserade makt-
ordningar genom motståndet (Hörnqvist, 1996). Att analysera hur 
etablerade jämställdhetsdiskurser görs blir ett sätt att illustrera hur 
kvinnors handlingsutrymme på olika sätt kringskärs genom hur kön 
konstrueras. Samtidigt utmanar och töjer kvinnor på dessa gränser 
genom sin organisering och det är i denna relation, konkretiserad i 
förhandlingar om politik mellan kvinnors organisering och den 
etablerade politiken, som kvinnors handlingsutrymme skapas. Trots 
att kvinnor som grupp befinner sig i en underordnad position menar 
jag att kvinnors kollektiva handlande i sig kan utmana och även 
påverka föreställningar om kvinnors handlingsutrymme. Kvinnors 
organisering bidrar också till att konstruera ”kvinnor” på ett sätt som 
utmanar traditionella föreställningar där kvinnor definieras utifrån sin 
avsaknad av handlingskraft (Eduards, 1993).  

Det är genom utestängningsprocedurer som Foucault menar att en 
diskurs kan vidmakthållas. Framför allt är det ”viljan till sanning” eller 
motsättningen mellan sant och falskt som upprätthåller diskurser 
genom att innesluta och utestänga frågeställningar och teman, samt 
olika grupper av aktörer (Foucault, 1980). Denna utestängnings-
procedur sker genom ett antal begränsningsprinciper som i sin tur 
görs genom olika diskursiva praktiker. De begränsningsprinciper jag 
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funnit i mitt material, och som jag menar vidmakthåller en etablerad 
jämställdhetsdiskurs, kommer att presenteras i inledningen av detta 
kapitel. Jag inleder med att mejsla ut en etablerad diskurs, och har 
granskat materialet med ambitionen att hitta diskursiva praktiker som 
etablerar begränsande principer om jämställdhet från alla tre kommunerna. 
Med andra ord har jag försökt urskilja en övergripande etablerad diskurs 
om jämställdhet baserad på politikerintervjuerna. Däremot skiljer sig 
betoningen av dessa praktiker sig åt mellan de tre kommunerna vilket 
innebär att den etablerade jämställdhetsdiskursen finns i tre lokala 
varianter. Dessa skillnader kommer att diskuteras senare i kapitlet, 
främst under rubriken Lokala varianter av könsmaktordningar.  

Varför, är den mest centrala analysfrågan till intervjumaterialet när 
det gäller att urskilja de diskursbärande principerna i den etablerade  
jämställdhetsdiskursen. Vilka olika motiv eller argument framkommer 
i intervjumaterialet när det gäller hur samhället är organiserat med 
avseende på kön? Med andra ord, hur formuleras eller görs problemet 
”jämställdhet” i intervjuerna med politikerna? Sammanvävt med denna 
fråga är frågan om orsak. Vilka orsaker till dagens ”jämställdhets-
situation” finns representerade i intervjumaterialet? Nästa fråga som 
jag menar är central handlar om strategier för förändring, om ”hur?”. 
Vilka sätt att arbeta för ett jämställt samhälle finns det exempel på i 
intervjuerna? Och slutligen ”vad?”. Vilka olika visioner av eller mål-
sättningar relaterade till jämställdhet presenteras av informanterna? 
Genom att ställa dessa frågor till intervjumaterialet, och vara upp-
märksam på hur svaren innesluter och utesluter aspekter och grupper, 
har jag försökt urskilja en etablerad jämställdhetsdiskurs som skapas av 
politikerna i de tre kommuner jag har studerat. Med hjälp av samma 
frågor har jag sedan analyserat aktivisternas motstånd, för att sedan göra 
diskurserna mer lokala. 

I analysen har jag också valt att inkludera tidigare forskning, 
framför allt feministisk teori men även en del empiriska resultat, och 
jag för också in ett par exempel på annat empiriskt material för att 
kontextualisera mitt eget. Med andra ord illustreras analysresultaten av 
mitt eget material genom kopplingar till annan feministisk forskning, 
framför allt med en ambition att teoretiskt kontextualisera resultaten. 
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En etablerad jämställdhetsdiskurs 
Jag har funnit att den etablerade jämställdhetsdiskursen vilar på fem 
begränsande principer: essentiell biologisk olikhet mellan könen2, antal och 
komplettering, förminskning, frivillighet och samarbete samt att dessa principer 
placerar frågor om jämställdhet inom den etablerade politiska arenan 
arbetsmarknad. 

Av dessa principer kan en, den första, betraktas som dominerande. 
Med andra ord framträder konstruktionen av kön i termer av biologisk 
olikhet som en huvudprincip för den etablerade jämställdhetsdiskursen i 
min analys av politikerintervjuerna. Denna centrala princip i diskursen är 
i sin tur kopplad till övriga principer som avgränsar utrymmet för vad 
jämställdhet ”är”. Konstruktionen av kön som biologiskt essentiellt utgår 
framför allt från det som betraktas som grunden till den ”naturliga 
kvinnligheten”, att kvinnor föder barn. Detta ”faktum” används sedan 
för att motivera kvinnors och mäns olika lämplighet i hushållsarbetet 
samt för skillnader mellan kvinnors och mäns egenskaper i allmänhet. 
I politikernas förhållningssätt till kvinnors möjligheter till inflytande i 
den etablerade politiken visade sig detta synsätt på kön bland annat 
genom talet om kvinnors ”känslighet”. Kvinnor ansågs bland annat 
mer känsliga för kritik samt för att ha svårare för att klara av ett ”hårt” 
arbetsklimat. Denna ensidiga fokusering av kvinnors särskilda och ”naturliga” 
egenskaper får i min tolkning till följd att kvinnor görs till beroende av 
sitt kön, eller rättare sagt görs till kön. Kvinnors specifika ”egenskaper” 
används för att förklara varför kvinnor inte gör vissa saker eller finns på 
vissa platser. Diskursen innehåller inte några uttalade principer för hur 
män ”är” eller om mäns ”egenskaper”. På så sätt framträder män som 
självklara individer medan kvinnor framträder som kön(ade). Den 
tolkningen ligger också i linje med hur annan feministisk forskning har 
resonerat om hur kvinnor avförts från den etablerade politiska 
dagordningen genom att avpolitiseras/privatiseras. Det finns inget behov av 
att ge män specifika egenskaper eftersom de blir kvinnors outtalade motsats, 
det normala behöver inte benämnas (se exempelvis Eisenstein, 1988). 

 
2Jag är medveten om att ett essentialistiskt förhållningssätt till kön ej behöver vara 
relaterat till biologi och därför använder jag uttrycken essentiellt biologiskt, naturligt 
eller biologistiskt för att markera att den essentiella betydelse i detta material är 
kopplad till en biologistisk förståelse av kön (för en utredning av biologism och 
biologistisk, se Arrhenius, 1999). 
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Min tolkning är att betoningen av kön som biologisk olikhet, i 
stora delar utesluter möjligheterna att diskutera jämställdhet i termer 
av makt. Könsskillnader betraktas som givna av naturen och därmed 
varken möjliga eller önskvärda att ändra med hjälp av politisk praktik. 
Betoningen av kön som något ”naturligt” leder också till att frågor om 
kön (som i praktiken innebär frågor om kvinnors situation och position) 
placeras i den så kallade privata sfären vilket gör ämnet svårt att tala om i 
etablerade politiska termer. Med andra ord sker en ”privatisering” av 
kön vilket innebär att kön avpolitiseras (se exempelvis Wendt Höjer 
och Åse, 1998). 

Kritiken av den etablerade gränsdragningen mellan offentligt och 
privat i betydelsen politiskt respektive icke-politiskt finns med som en 
central del i feministisk politisk teori (Wendt Höjer och Åse, 1998, se 
exempelvis Pateman, 1988). Just genom att placera kvinnor och 
kvinnors frågor i den så kallade privata sfären kan kön som politisk 
konfliktdimension ignoreras. Genom att kvinnor fått tillträde till ett 
formellt medborgar-skap innebär denna uteslutning inte att enskilda 
kvinnor, kvinnor som individer, placeras i det privata. Snarare kan 
kvinnor just utifrån biologistiska olikhetsargument välkomnas i den 
etablerade politiken som företrädare för ”något annorlunda”. Det vill 
säga det är den ”kvinnliga essensen” som ska representeras. Denna 
omskrivning gör det möjligt att försvara den etablerade politiken som 
rättvis, exempelvis i en icke-feministisk tolkning av demokrati.  

Det som händer i den etablerade jämställdhetsdiskurs som fram-
träder i mitt material är dock att frågor som berör kön som kategori 
eller politisk maktdimension effektivt avförs från den etablerade 
politiska dagordningen, samtidigt som de kan betraktas som centrala 
för hur politik görs. Den diskursiva praktiken består av utestängning 
genom omformulering, där uppdelningen mellan offentligt och privat 
spelar en nyckelroll. Exempelvis betonar vissa politiker vikten av att 
det är upp till varje familj hur man vill dela upp hushållsarbetet, detta 
betraktas som en privat, inte en politisk, fråga. I linje med denna typ 
av resonemang diskuterar Rosemary Pringle när hon visar hur kvinnor 
placeras i en behovsdiskurs (Pringle, 1997:83). Hon menar att kvinnor 
anses ha behov medan män tillskrivs intressen. På så sätt görs 
kvinnors krav till något ”privat”, som berör deras känslor, medan 
mäns krav benämns som intressen och placeras i den offentliga 
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sfären. I den etablerade jämställhdetsdiskursen i mitt material är det 
kvinnors känslor och problem som uppmärksammats – och placeras 
utanför den politiska agendan. Kvinnors känslor är inte att betrakta 
som ett ”politiskt problem” utan blir något som kvinnor själva ska ”ta 
itu med”. 

För att ytterligare illustrera vad jag menar med att den etablerade 
jämställdhetsdiskursen utestänger kvinnor vill jag relatera resultaten 
från mitt material till en feministisk tolkning av politisk teori. Maud 
Eduards menar att traditionell politisk teori utgår från tanken om så 
kallade naturliga skillnader mellan kvinnor och män, vilket i sin tur ger 
två möjligheter att se på kvinnors handlingsmöjligheter – att kvinnor 
saknar handlingsförmåga eller att kvinnor har ett särskilt, ”kvinnligt” 
sätt att handla (Eduards, 1994). Marxistisk och liberal teoribildning 
tillskriver kvinnor handlingsmöjligheter – som individer. Feministisk 
politisk teori säger å andra sidan att: ” … women have agency and need it as 
women” (Eduards, 1994:183, kursiv i original). Med andra ord ställer 
feministisk politisk teori kvinnor som grupp i centrum, och därmed 
görs kön och intressekonflikter mellan kvinnor och män till en 
politisk maktdimension. På det sätt enligt vilket politik konstrueras i 
marxistisk och liberal teori hindras kvinnor både från att politisera 
intressekonflikter mellan kvinnor och män men även från att 
översätta intressekonflikter mellan kvinnor till politiska konfliktlinjer. 

 
”The presumption guiding this analysis is that the core 
aspect of male dominance is not what men do to 
women in physical and material terms, but what they 
constrain women from doing. … women are denied the 
right to translate individual experience – of male 
opression and conflicting interest between women and 
men – into collective action as women.” (Eduards, 
1994:183)  

 
Jag vill i det här sammanhanget lyfta fram att den etablerade 
jämställdhetsdiskurs som framträder i mitt material har kopplingar till, 
och likheter med, annan etablerade politik.3 Betoningen av biologisk 
könsolikhet återfinns även i den nationella, officiella jämställdhets-
politiken, eller framför allt i hur denna politik tar sig i uttryck i så 

 
3Se även den intervjustudie som Katharina Tollin och jag genomfört med 
kommunalråd och kommunchefer i Västerbotten, Rönnblom, et al. 1998. 
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kallade ”jämställdhetssatsningar”. Två exempel är socialdepartementets 
genderprogram för social välfärd och länsarbetsnämndernas 
mainstreamingprojekt, vilka i sina skrivningar båda har en betoning på 
väsensskild olikhet mellan könen, snarare än diskussioner om 
problemet i termer av olika villkor (se Ds 1999:33 , för en analys av 
gender-mainstreamingsatsningar, se Kvist och Tollin, 2000). Här kan 
det faktum att Sverige sedan sjuttiotalet haft ett särskilt begrepp för 
att benämna relationen mellan kvinnor och män –  alltså jämställdhet 
– vara av betydelse. Även om det i regeringens senaste skrivelse om 
jämställdheten (Regeringens skrivelse 1999/2000:24) redan i 
introduktionen poängteras att jämställdhetspolitiken utgår från att det 
finns en maktojämlikhet mellan kvinnor och män, finns det samtidigt 
en kompletterande princip inbyggd i själva begreppet (se Eduards, 
1995 och Hirdman, 1990). Behovet av jämställdhetsbegreppet kan 
sägas bottna i en komplementär syn på kön, och därför används inte 
samma term som när det gäller klass eller ras – jämlikhet. Bacchi 
menar att det som utmärker svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor 
inte kan få något som män redan har (Bacchi, 1996). På så sätt kan 
också en komplementär syn på kön sägas etableras, kvinnor ska föras 
”upp till männens nivå” för att de båda könen ska kunna komplettera 
varandra. 
 
 
Andra begränsande principer 
I den jämställdhetsdiskurs som framträder i mitt material ingår flera 
begränsningsprinciper som gör det möjligt att upprätthålla de ramar 
som skapas kring essentiell, biologisk olikhet. En sådan är att göra 
jämställdhet till en fråga om antal och komplettering. Den föreställning 
som framkommer i analysen av politikerintervjuerna är att det i ett 
jämställt samhälle finns lika många kvinnor som män på alla samhälls-
områden – på så sätt kompletterar kvinnor och män varandra. 
Jämställdhet görs till en fråga om majoriteter och minoriteter. På de 
områden där kvinnor dominerar anses män förfördelade, och tvärt 
om. Att diskutera jämställdhet i termer av antal ligger också i linje 
med att politikerna betraktar ”problemen med jämställdheten” som 
något som snart har nått sin lösning. ”Problemet” definieras som 
”litet”, ”det här med jämställdheten ska nog snart vara löst”. Detta 
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sätt att resonera om jämställdhet är i sin tur sammankopplat med 
något som kan kallas tystnadens diskursiva praktik eller principen om 
förminskning. Med förminskning menar jag att det finns en ovillighet 
hos politikerna att överhuvudtaget tala i termer av jämställdhet och 
kön, vilket bland annat yttrar sig i att de i intervjuerna ”glider över” 
till att prata om problem för nya personer i politiken, exempelvis 
ungdomar. Det mest tydliga exemplet är att politikerna inte kan eller 
vill tala om vad de menar med olikhet, samtidigt som olikhet konstant 
”görs” i intervjuerna. Jag tolkar detta som att ”olikheten” mellan 
könen är en sådan självklar del av diskursen att den nästan är omöjlig 
att tala om.  

Sammankopplingen mellan jämställdhet, antal och komplettering 
blir också ytterligare ett sätt att föra bort familjen, ”det privata”, från 
diskussionen om jämställdhet. I familjen ”finns ju redan både kvinnor 
och män”. Den etablerade jämställdhetsdiskursen kan därför också 
sägas innehålla en självklar heterosexuell syn på kön, som i sig 
förstärker betoningen av biologisk olikhet mellan kvinnor och män. 
En familj är i den etablerade jämställdhetsdiskursen lika med man, 
kvinna och barn och utifrån sina essentiella olikheter kompletterar 
mannen och kvinnan varandra i familjen. Detta betraktas som 
”naturligt” och därmed inte politiskt. 

I min tolkning av politikerns sätt att argumentera om relationen 
mellan det privata och politiska/offentliga förs denna uppfattning om 
biologisk ”naturlighet” sedan över till den offentliga sfären, till det 
som anses vara möjligt att påverka med politiska medel. På så sätt 
betraktas det kompletterande förhållandet mellan kvinnor och män 
som något som även bör råda på arbetsmarknaden. Politikernas betoning 
av arbetsmarknaden som den plats där jämställdhet anses vara relevant 
ligger också i linje med den etablerade gränsdragningen mellan offentligt 
och privat genom att diskussionen om jämställdhet, möjligheterna att 
agera i så kallade jämställdhetsfrågor, placeras i den offentliga sfären.4 
I ett jämställt samhälle anses arbetsmarknaden bli mer komplett 

 
4De övergripande åtgärder som staten har vidtagit på ”jämställdhetsområdet”, som 
att inrätta en jämställdhetsombudsman och tillsätta jämställdhetsexperter, grundar 
sig främst på den jämställdhetslag som också finns, och som enbart reglerar 
arbetsmarknaden. En förändring som skett under senare år är att frågan om våld 
mot kvinnor och den nya kvinnofridslagen också till en del kopplas samman med 
fältet ”jämställdhet”. 
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eftersom det då skulle finnas både män och kvinnor inom alla yrkes-
grupper. På så sätt blir exempelvis den låga andelen kvinnor på 
ledande poster inom näringslivet en fråga om outnyttjade resurser. 
Argumentationen handlar inte om att kvinnors inflytande i närings-
livet bör öka utan om att näringslivet i sig tjänar på att fler kvinnor 
blir chefer. Alltså inte en maktfråga utan en kompletteringsfråga.5  

Jag betraktar den kompletteringsargumentation som framkommer i 
intervjuerna som en begränsande princip som syftar till att upprätt-
hålla föreställningen om olikhet. Betydelsen för vilket utrymme 
diskursen ger för politisering av jämställdhet kan betraktas som central 
för kvinnors handlingsutrymme. Den etablerade jämställdhetsdiskurs 
som framträder i mitt intervjumaterial tillåter endast politisering i 
traditionella politiska termer där arbetsmarknaden ställs i fokus. 
Samtidigt bygger denna politisering på en avpolitisering, vad som är 
politiskt bygger på att det finns något som är uteslutet, som är 
definierat som opolitiskt. Utifrån mitt material vill jag hävda att 
politiseringen av jämställdhet på arbetsmarknaden bygger på 
avpolitiseringen av kvinnors (och mäns) situationer och positioner i 
familjen – en slutsats som även går i linje med andra studier. 
Exempelvis menar Anna Wahl att konstruktionen av politik kräver en 
nödvändig (privat) periferi (Wahl et al, 1998). 

Andra begränsande principer som upprätthåller jämställdhets-
diskursen behandlar hur jämställdhetsarbete bör gå till, och här 
framstår frivillighet och samarbete som centralt i mitt material. Vägen 
till jämställdhet bör enligt politikerna i huvudsak gå via mäns och 
kvinnors frivilliga handlande. Förebilder, och till en del utbildning, 
sätts av politikerna upp som möjliga vägar till förändring (främst för 
kvinnor, i liten utsträckning för män) medan könskvotering betraktas 
som en felaktig väg att uppnå jämställdhet. Det ointresse som flera 
politiker visar för aktiva åtgärder, och för att överhuvudtaget 
diskutera frågor som rör jämställdhet förstärker också normen om 
frivillighet. Jämställdhet betraktas som något som bör växa fram på 
”organisk väg” – lika naturligt som könen är ”naturliga”. Samtidigt för 

 
5Denna argumentation går i linje med vad Anna Wahl med flera har konstaterat när 
det gäller synen på kvinnors ledarskap, exempelvis att de vanligaste frågorna som 
ställs om kön och ledarskap handlar om kvinnors ”bristande kompetens”, Wahl et al, 
1998. 
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politikerna fram få förslag på frivilliga vägar för att uppnå ett jämställt 
samhälle. Frivilliga handlingar betraktas som naturliga eller självklara 
handlingar. Men vägen till jämställdhet behöver i enlighet med detta 
synsätt inte ens gå via handlingar. I samband med talet om generations-
växlingar (och mainstreaming) som ett naturligt förhållningssätt till 
jämställdhet framstår det tydligt i intervjumaterialet att naturlig 
förändring i tankemönster prioriteras framför aktiv handling.  

Yvonne Hirdman menar att finns en potentiell radikalitet i ett 
synsätt som betonar ”självklar och naturlig förändring”, då det kräver 
en ideologisk förändring (Hirdman, 1990). Samtidigt blir detta en 
harmlös strategi då inga konsekvenser i form av pådrivande åtgärder 
eller resultatredovisning krävs. Explicita åtgärdsförslag kan också 
avfärdas med hänvisning till att de går emot ett ”naturligt”, integrerat 
och mer självklart arbetssätt. 

Könskvotering är en annan, ”tvingande”, strategi som ofta har 
diskuterats i samband med frågor som rör jämställdhet, och som alltså 
även finns i mitt material. Den inställning till könskvotering som 
dominerar i mitt material är att det är en mindre lyckad förändrings-
metod eftersom den just inbegriper ett mått av tvång. Hirdman menar 
att ett sätt att tolka det massiva motståndet mot kvotering är att 
koppla samman kvotering med tanken om likhet (Hirdman, 1990). I 
linje med hennes resonemang menar jag att ett förespråkande av 
kvotering kan betraktas som att säga att kvinnor och män ska ha lika 
stor andel av maktpositionerna, det vill säga att betona könens orättvisa 
villkor. Därför kan motståndet mot kvotering förstås utifrån oviljan 
att diskutera könsskillnader i makttermer. Visserligen är det möjligt att 
sammankoppla kvotering med ett olikhetsresonemang, att kvinnor 
alltså bör kvoteras in på traditionellt manliga områden för att de har 
något specifikt ”kvinnligt” att bidra med. Det blir i så fall inte på 
grund av orättvisa utan på grund av olikhet som det anses rimligt att 
kvotera så att kvinnor blir lika många som män. Jag vill dock hävda 
att det primära motståndet mot kvotering bottnar i ”tvånget” – vilket 
inte minst motståndet mot de så kallade Thamprofessurerna visade (se 
Jordansson, 1999). Kvotering är i sin utformning en tvingande princip 
(och tvång sammankopplas också med maktutövning) vilket politikerna 
vänder sig mot. Vägen mot jämställdhet får inte gå via tvång utan skall 
vara ett resultat av mäns frivilliga handlingar (något som paradoxalt nog 
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ofta handlar om avsaknad av handling).6 Samtidigt som den övergripande 
visionen uppges vara en jämn fördelning av kvinnor och män inom 
sektorer och positioner i samhället anses det alltså inte tillåtet att med 
hjälp av lagar och regler ”tvinga fram” ett sådant samhälle. På så sätt 
möjliggörs en uteslutning av kön som politisk (konflikt)dimension. Det mått 
av tvång som kan anses både berättigat och självklart gällande andra 
politikområden anses omöjligt när det handlar om jämställdhet. 

Kopplingen till olikhet framträder också i betoningen av en annan 
begränsande princip, att samarbete mellan kvinnor och män anses 
centralt i diskussionen om hur jämställdhet ska uppnås. Uttrycket 
”jämställdhet är ingen kvinnofråga” är centralt och politikerna menar 
att ett jämställt samhälle endast kan uppnås om kvinnor och män 
arbetar tillsammans. Även den inställningen kan sägas bära på en 
potentiell radikalitet, att män också ska ta sitt ansvar för rådande 
orättvisa förhållanden mellan könen. I kombination med frivillighet 
framstår dock detta synsätt som motsägelsefullt – hur ska män över-
tygas om att handla i en fråga som de tidigare visat ett mycket svalt 
intresse för? Med stark betoning på samarbete utesluts också enligt 
min tolkning satsningar på jämställdhet som enbart riktar sig till 
kvinnor.7 Detta visar även politikernas avoga inställning till kvinnors 
organisering. En betoning av samarbete bidrar också till att dölja 
kopplingen mellan jämställdhet och makt eftersom samarbete tenderar 
att framhålla att kvinnor och män har lika stora möjligheter att 
formulera ett gemensamt ”jämställdhetsprojekt”. Ingen grupp tillskrivs 
tolkningsföreträde, snarare framhålls vikten av kvinnors och mäns 
deltagande åter utifrån kompletteringstanken.8  

 
6Att kvotering uppfattas som (nästan) legitimt när det gäller representation inom 
den politiska sfären visar dock på att dessa är förhandlingsbara principer. Arenan 
för den etablerade jämställdhetsdiskurs som framträder i mitt material är, som jag 
tidigare diskuterat, dock framför allt begränsad till arbetsmarknaden. 
7Särskilda jämställdhetssatsningar riktade mot män nämns inte av informanterna. 
Den utveckling som har skett på jämställdhetspolitikens område under slutet av 
nittiotalet pekar dock på att allt fler enkönade satsningar riktas mot män, exempelvis 
Mannum i Jämtlands län (se Dahl, 2000) och det av regeringen initierade nationella 
projektet Män och jämställdhet (Wetterberg, 2002). 
8Detta tema återfinns i flera andra sammanhang, varav ett självklart är bland de som 
förespråkar en sociobiologisk, eller biologiskt deterministisk syn på kön (se Bang, 
1999, nr 4 och Arrhenius, 1999). Även i praktisk politisk implementering av jämställdhet 
är det synsättet vanligt, exempelvis i Arbetsmarknadsverkets brytprojekt och i Social-
departementets genderprogram för social välfärd (Tollin, 2000 och Ds 1999:33). 
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Denna kompletteringstanke överensstämmer också med en 
konsensustradition i svensk politik, men framför allt med det svenska 
politiska systemets normer om uteslutning av kön som politisk 
konfliktdimension (Eduards, 1992). Överhuvudtaget finns det flera 
likheter mellan de könade normer som Eduards menar präglar det 
svenska politiska systemet, och de begränsande principer som jag 
utifrån min analys menar bär upp en etablerad jämställdhetsdiskurs. 
Även avsaknaden av konflikter mellan kvinnor och män samt 
gränsdragningen mellan offentligt och privat återfinns i mitt material. 
I avsnittet Kvinnogruppernas olika relationer till den etablerade politiken 
kommer jag att ta upp Eduards fem normer och relatera dem till mitt 
material. Jag vill dock hävda att det som min analys av den etablerade 
jämställdhetsdiskursen lyfter fram på ett annat sätt än Eduards 
karaktäristik, är just betydelsen av hur kön görs – något som jag menar 
har betydelse för kvinnors handlingsutrymme i samhället generellt, 
men specifikt i, och i relation till, den etablerade politiken. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den etablerade diskurs som 
framträder kan te sig välvillig eftersom jämställdhetsarbete på intet 
sätt är ”förbjudet”. Samtidigt vill jag hävda att den kringskär möjlig-
heterna att handla i det som exempelvis aktivisterna betraktar som 
”en jämställd riktning”. Det vill säga, att förändra maktobalansen 
mellan kvinnor och män – framför allt genom att möjligheterna att 
definiera kvinnors brist på handlingsutrymme i termer av makt blir i 
princip obefintligt.9 Konsekvensen av denna etablerade jämställdhets-
diskurs blir att det skapas ett litet rum för aktivisterna att agera inom, 
väggarna står tätt intill varandra. Ett citat från en annan intervjustudie 
med kommunalråd och kommunchefer får illustrera detta snäva 
handlingsutrymme. Den person som beskrivs i detta citat är en kvinna 
som arbetar med jämställdhetsfrågor. 

 
 
 

 
9På liknande sätt resonerar Ingrid Pincus i sin studie av hur tjänstemän och politiker 
gör motstånd mot jämställdhetsprojekt i sin kommun. Hon menar att det inte 
nödvändigtvis är de män som explicit är motståndare till projekten som är det 
största problemet, utan att det snarare kan vara det ”tysta ointresset” (Pincus, 1997). 
Se också i detta sammanhang Eva Borgströms resonemang om ”det oinformerade 
ointressets strategi” (Borgström, 1998) 



 257

”Alltså, hon gjorde det på ett fantastiskt smart sätt. Det 
blev aldrig några diskussioner, aldrig några konfrontationer. 
Men ändå övertygade hon ... Hon gjorde det på ett 
naturligt och bra sätt. Det här var ju hennes, det är klart 
att hon hade en personlighet som var ett plus 
naturligtvis, hur hon uttryckte sig. Hon hårddrog aldrig 
saker och ting och ja, det blev så naturligt och bra. Hon 
smög in dom här frågorna på ett bra sätt.” (Rönnblom & 
Tollin, 1998:46, vår kursivering ) 

 
Hur förhåller sig då aktivisterna till denna etablerade jämställdhets-
diskurs? På vilka sätt försöker de utvidga sitt handlingsutrymme? 
Vilka begränsande principer reproduceras i deras versioner av 
jämställdhet och på vilka sätt görs detta?  
 
 
 
Aktivisternas förhållningssätt till den etablerade politiken 

På vilka sätt utmanar aktivisternas föreställningar om jämställdhet den 
etablerade jämställdhetsdiskursen? Min övergripande tolkning utifrån 
intervjuerna är att aktivisterna både har att förhålla sig till denna 
etablerade diskurs, samtidigt som de strävar efter att försöka tänja den 
i syfte att öka det egna handlingsutrymmet. De är ju, liksom 
politikerna själva, en del av en lokal, etablerad jämställdhetsdiskurs, i 
betydelsen att lokala könsmaktordningar skapas relationellt. I dessa 
relationer är det också av betydelse att aktivisterna förhåller sig relativt 
”nära”, i betydelsen aktivt relaterar till, den etablerade politiken. Jag 
skulle vilja säga att de både reproducerar och utmanar den etablerade 
jämställdhetsdiskursen, inte minst genom sitt förhållningssätt till den 
etablerade politiken. De tillskriver den etablerade politiken makt i 
betydelsen att den görs till ett självklart etablerat maktcentrum i 
samhället. Samtidigt kritiserar de detta etablerade maktcentrum för att 
missgynna kvinnor.  

Den nära relationen mellan kvinnogrupperna och den etablerade 
politiken i min studie, liksom mellan kvinnorörelsen och den 
etablerade politiken mer generellt, kan diskuteras i termer av 
kooptering (Morgan, 1982). Kooptering innebär kortfattat att all 
politisk aktivitet som vänder sig mot den etablerade politiken också 
tenderar att bli en del av den. Detta sker inte enbart på ett sådant sätt 
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att potentialen för förändring helt försvinner, men i mötet med den 
etablerade politiken både förstärks och ifrågasätts dess diskursiva 
praktiker. Utifrån min teoretiska syn på den etablerade politiken, som 
motsägelsefull, stadd i ständig förändring men ändå patriarkal, måste 
frågan om vilken möjlighet kvinnogrupperna har att formulera sina 
egna frågor och krav till den etablerade politiken besvaras i relation till 
den enskilda kvinnogruppen (Franzway, 1989, se vidare resonemang i 
kapitel ett).  

Beroende på vilken form av politik som aktivisterna förhåller sig 
till – den egna praktiken eller den etablerade politiken – förändras 
deras synsätt. I det första fallet pekas den etablerade politiken ut som 
den arena där beslut ändå fattas – oavsett om aktivisterna vill befinna 
sig där eller inte. Den etablerade politiken benämns som den plats i 
samhället där makt finns och fördelas. När aktivisterna förhåller sig 
explicit till den etablerade politiken ser de framför allt problem för 
kvinnor att ha inflytande på denna arena. Men vad betraktas då som 
problemet; att kvinnor inte har tillträde till den etablerade politiken 
eller att den etablerade politiken är konstruerad på ett icke-
demokratiskt sätt som utesluter kvinnor? Båda versionerna finns i 
intervjumaterialet. Aktivisternas inställning till den etablerade 
politiken ter sig motsägelsefull. Deras kritik är stark men det gäller 
även deras tilltro till den etablerade politikens möjligheter att förändra 
samhället. De agerar ”mot” och ”med” den etablerade politiken 
samtidigt. Detta betraktar jag som en illustration av att den etablerade 
politiken som den idag är ordnad fungerar som en dominerande 
diskurs när det gäller föreställningar om demokrati och styrning. 
Föreställningen om det svenska politiska systemet som en demokrati 
är svår att ”se bortom”. 

Oavsett om aktivisterna själva kan tänka sig att bli partipolitiskt 
aktiva, eller om de helt tar avstånd från den etablerade politiken, 
tillskrivs den betydelse vad gäller människors inflytande i samhället. 
Detta visar sig också på ett annat sätt, nämligen i aktivisternas krav 
när det gäller ekonomiskt stöd. Som jag diskuterade i kapitel fyra har 
alla kvinnogrupper som jag studerat, på olika sätt men med ett stort 
mått av självklarhet, vänt sig till den etablerade politiken med krav på 
ekonomiskt stöd. Det kan tolkas i termer av att kvinnorna anser sig ha 
en ”självklar” rätt till offentliga medel, och att det finns möjlighet att 
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få ekonomiskt stöd från den etablerade politiken. I och med den 
svenska traditionen av nära samarbete mellan kvinnorörelsen och 
”staten”, som jag diskuterade i kapitel tre, har det också skett en 
institutionalisering av kvinnorörelsens frågor,  framför allt från 
sjuttiotalet och framåt. En relativt stor grupp femokrater arbetar idag 
inom den etablerade politikens ram. Ett exempel är länsstyrelsens  
jämställdhetsexperter och projektledarna för de regionala resurscentra 
för kvinnor som finns i de tre län som min studie berör. Av de 
kvinnogrupper jag har undersökt, har både Robertsforsvinden och 
Qulan drivit projekt finansierade av den etablerade politiken, i 
betydelsen länsstyrelse, länsarbetsnämnd och kommun. Även Q i 
Berg hade offentlig finansiering, bland annat för att driva projektet 
med att sammanbinda kvinnor ute i byarna via datorer. Ett par andra 
kvinnogrupper i Berg har också drivit mindre projekt som finansierats 
med offentliga medel. 

En genomgripande ambivalens – för och emot den etablerade 
politiken – genomsyrar alltså aktivisternas förhållningssätt. Hur kan 
denna ambivalens förstås i relation till den etablerade jämställdhets-
diskursen? Vad framkommer i analysen av intervjumaterialet när det 
gäller aktivisternas förhållningssätt till de begränsande principer som 
jag diskuterade i föregående avsnitt? 
 
 
 
Aktivisternas ifrågasättande av den etablerade 
jämställdhetsdiskursen 
Även i aktivistintervjuerna förekommer uppfattningar som präglas av 
en sammanlänkning mellan kön och olikhet, men resonemanget 
överensstämmer inte med den etablerade jämställdhetsdiskursens 
betoning av biologisk eller ”naturlig” olikhet. I aktivisternas version är 
föreställningar om olikhet främst sammankopplade med orättvisa 
villkor. I motsats till den etablerade jämställdhetsdiskursens betoning 
av olikhet i väsen menar aktivisterna att jämställdhet handlar om att 
kvinnor och män i dagens samhälle lever under orättvisa villkor och 
att detta bör förändras. Uppfattningarna om huruvida skillnader 
mellan kvinnor och män ”är” eller ”görs”, det vill säga handlar om 
väsen eller villkor, berörs inte i samma utsträckning. Min tolkning är 
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att uppfattningar om kön blir av underordnad betydelse i relation till 
de mål som sätts upp. Visserligen för vissa aktivister också fram ett 
biologistiskt synsätt på kön, men det ges inte samma betydelse för 
kvinnors (och mäns) handlingsutrymme i jämförelse med den 
etablerade jämställdhetsdiskursen. Aktivisternas uppfattningar om kön 
innebär i min tolkning att det finns en ambition bland aktivisterna att 
konstruera kön i makttermer i motsats till politikernas betoning av 
olikhet. Huruvida aktivisterna i sina resonemang inkluderar en 
maktanalys skiljer sig framför allt mellan, men också i någon mån, 
inom olika kommuner/kvinnogrupper.10 Hur kan aktivisternas 
förhållningssätt till vad kön ”är” förstås i relation till annan 
feministisk forskning? Ett sätt är Gaytri Spivaks diskussion av 
strategisk essentialism. 

Spivak menar att det i vissa sammanhang är möjligt att tala om 
essentialism i strategiska termer (Spivak, 1997). Innebörden är att det 
kan vara strategiskt att tala om kön som något ”naturligt” eller 
självklart i syfte att exempelvis öka kvinnors handlingsutrymme.11 
Spivak poängterar nödvändigheten av att skilja mellan strategi och 
teori, det vill säga att essentialism inte är användbart i någon teoretisk 
betydelse men kan fungera som en ”situationell praktik”.12 Det är 
möjligt att tolka aktivisternas biologistiska essentialism i termer av 
strategisk essentialism på det sättet att vad kön ”är” inte spelar någon 
central roll för dem. Däremot kan de använda argument om ”den 

 
10Jämför Bacchis resonemang om kvinnorörelsen där hon menar att den alltid har 
blandat likhets- och särartsargument i syfte att uppnå sina målsättningar och att det 
inte handlar om en konsekvent ideologisk hållning utan strategiska överväganden 
(Bacchi, 1990).  
11Talet om strategisk essentialism ser jag också som ett sätt att reflektera kring det 
dikotomiska angreppssätt som jag hamnar i, genom att ställa ett essentialistisk 
synsätt på kön mot ett konstruktionistiskt. Bacchi argumenterar också för att den 
dikotomiserade särart – likhetsdiskussion som har präglat både kvinnorörelse och 
feministisk teori inte är en framkomlig väg. Snarare leder en fokusering vid det ena 
eller andra synsättet till att ta udden av den politiska sprängkraften eftersom kvinnor 
hela tiden placeras i relation till män. ”Seeing women as the ’same’ as men prevents 
us challenging the model against which women are being compared; seeing women as 
’different’ prevents us changing it.”(Bacchi, 1990:262). Till en viss del är det också 
denna ”fälla” som aktivisterna hamnar i när de talar om specifikt stöd för kvinnor 
och kvinnliga värden, att uppvärdera och synliggöra kvinnliga värderingar samt 
rädslan för att kvinnor i den etablerade politiken ”ska bli som män”. 
12Spivak betonar dock att frågan om långvarighet här blir central, och ställer frågan 
om huruvida en strategi överhuvudtaget kan vara långvarig utan att mista sin 
betydelse (Spivak, 1997). 
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naturliga olikheten” exempelvis för att möta mindre motstånd.13 Att 
hävda att ”kvinnor förenas av särskilda egenskaper och/eller 
erfarenheter” blir då ett sätt att möta omgivningens motstånd mot 
kvinnors särorganisering. Jag menar inte att aktivisterna medvetet 
använder detta argument, snarare handlar det om att de är en del av, 
och därför tvingas förhålla sig till, den etablerade diskursen om 
jämställdhet. På så sätt reproducerar aktivisterna denna diskurs samtidigt 
som de ifrågasätter den genom att arbeta för att utöka sitt handlings-
utrymme som kvinnor. Genom att motivera sin organisering utifrån 
att kvinnor förenas av något specifikt ”kvinnligt”, skapar de utrymme 
att inte få sin verksamhet ifrågasatt då de möter den dominerande 
diskurs som politikerna ger uttryck för. När de använder detta 
utrymme utsätter de sig ändå för risken att möta motstånd då de inte 
anpassar sina aktiviteter till sådant som av tradition tillskrivs kvinnor. 14 

En annan anledning till att jag menar att vissa aktivisters uppfattning 
om kön kan benämnas strategisk essentialism är att essentialismen 
inte spelar samma centrala roll för aktivisterna som för politikerna. 
För aktivisterna är kvinnors ”varande” mer en bisak – i centrum står 
orättvisorna mellan kvinnors och mäns villkor, och mäns överordning 
diskuteras inte heller i biologiskt essentiella termer. För politikerna får 
däremot de essentiella skillnaderna mellan kvinnor och män stå som 
förklaringar till hur samhället har sett ut, ser ut och bör se ut. Genom 

 
13 Detta förutsätter dock att strategibegreppet inte definieras som allt för präglat av 
intentionalitet. I sin studie om kvinnornas fredsläger Greenham Common menar Sasha 
Roseneil att strategibegreppet som det används i social movements-litteraturen är 
alltför präglat av intentionalitet och rationalitetsideal (Roseneil, 1996). En sådan syn 
på strategi innebär att aktivisterna på Greenham Common definieras som 
ostrategiska och irrationella. Med en annan syn på strategi, och därmed också på 
rationalitet, framträder andra logiker, menar Roseneil. Detta resonemang ligger nära 
den syn på motstånd som jag presenterade i kapitel ett – att motstånd inte behöver 
vara varken kalkylerande eller planerande utan lika gärna kan uppstå när behoven är 
överväldigande, det vill säga av medvetenhet (Hörnqvist, 1996 ). 
14 Betydelsen av olikheten mellan kvinnor och män menar jag är olika om man 
jämför aktivister och politiker, även om informanterna anammar en essentialistisk 
syn på kön. Samtidigt är de begränsande principerna för hur ”man ska vara kvinna” 
starka, även i aktivisternas versioner. De handlar ofta om en koppling till barn, som 
blir till någon form av ”äkthet”. De informanter som har barn förhåller sig i 
intervjuerna till dessa. Även de som inte har barn beskriver sig i termer av 
heterosexualitet. Flera av de medelålders/äldre kvinnorna är frånskilda, men har 
även där en ”traditionellt accepterad” bakgrund att falla tillbaka på. En aktivist 
diskuterar detta specifikt när hon berättar om svårigheterna med att leva som 
ensamstående kvinna i glesbygd, men att hennes situation till en del hjälps upp 
genom att hon tidigare varit gift och har barn. 
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att aktivisterna betonar olikhet i termer av orättvisa villkor, utmanas 
också styrkan i de begränsande principerna om antal och, särskilt, 
komplettering.  

Min slutsats är att det finns en glidning i hur aktivisterna betraktar 
kön, vilket visar sig genom att de för delvis olika typer av resonemang 
beroende på varför de organiserar sig ”som kvinnor” och vilka deras 
mål är. Anledningen till att de väljer att särorganisera sig förklaras ofta 
i termer av ”gemensamma kvinnliga erfarenheter”. Att de ”som kvinnor” 
har gemensamma erfarenheter, exempelvis att försöka kombinera 
arbetsliv och barn. När de talar om målet med organiseringen görs 
detta mer i ”nödvändighetstermer”. För att kunna stanna kvar måste 
vi organisera oss, är det budskap som jag möter i intervjumaterialet, 
och här ges ”den gemensamma erfarenheten”15 en underordnad 
ställning. 

I motsättning till den etablerade jämställdhetsdiskursen placerar 
och politiserar också aktivisterna frågor om jämställdhet i ”det 
privata”, i familjen. De poängterar då att det mycket är på grund av de 
krav som ställs på att kvinnor i familjen, när det gäller hemarbetet och 
ansvaret för barnen, som kvinnor socialiseras till anpassning. Anpassning 
uppfattas om ett starkt uttryck för kvinnors underordnade position i 
samhället. I min tolkning blir aktivisternas tal om anpassning ett 
exempel på en diskursiv praktik som begränsar kvinnors handlings-
utrymme. Att våga yttra sig, att våga välja, att våga tänka utanför givna 
ramar betraktas av aktivisterna som vägar till ett jämställt samhälle, ett 
samhälle som anses ligga mycket långt borta. Med andra ord görs 
jämställdhet till ett samhällsgenomgripande och svårlöst problem. 
Med familjen i centrum förklaras kvinnors svårigheter både i politiken 
och på arbetsmarknaden. Jag ser denna betoning av familjen som 
arena för kvinnors socialisering till underordning, som ett sätt att 

 
15 Erfarenhet är ett mycket diskuterat och kritiserat begrepp inom feministisk teori.  
I den tradition som Harding benämner ”standpoint theory” (Harding, 1987) gjordes 
ofta kvinnors gemensamma erfarenheter till forskningens utgångspunkt. Postmodern 
feministisk teori liksom svart och lesbisk kritik av den vita, västerländska 
feminismen har kritiserat användningen av erfarenhetsbegreppet utifrån att det 
implicerar att alla kvinnor har lika erfarenheter, något som indefinierar vissa 
erfarenheter som kvinnliga och utdefinierar andra. Den önskan om att organisera 
och/eller stötta ”alla kvinnor” utifrån kvinnors gemensamma erfarenheter, som 
flera av aktivisterna ger uttryck för, riskerar att producera en kvinnlig erfarenhet som 
innesluter vissa kvinnor och utesluter andra.  
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utmana den etablerade diskursens avpolitisering av relationen mellan 
kvinnor och män. Mot den etablerade diskursens naturalisering av 
kvinnors ”känslighet” ställs en annan förklaringsmodell som gör 
kvinnors anpassning till ett politiskt problem, ett samhällsproblem, 
istället för en privat angelägenhet.  

Även delar av den etablerade jämställdhetsdiskursens kompletterings-
princip reproduceras dock bland aktivisterna. Samma heterosexuella 
norm som produceras av politikerna återkommer bland aktivisterna. 
Andra familjebildningar än den traditionella förekommer inte. En 
familj blir då definierad som bestående av kvinna, man och barn. 
Bland aktivisterna berörs dock i viss utsträckning det sexualiserade 
våldet i familjen som en del i den underordning kvinnor utsätts för, 
även i familjen.  

Trots att aktivisterna främst placerar jämställdheten i familjen, 
politiserar det privata och därmed faller in i en tradition som 
härstammar både från kvinnorörelse och feministisk politisk teori, 
görs inte denna arena central för förändringsarbetet. Begränsnings-
principerna, samarbete och frivillighet produceras också av 
aktivisterna, om än i delvis annan form än i den etablerade diskursen. 
Trots sin särorganisering betonar aktivisterna samarbete med män. 
Behovet av så kallade kvinnliga förebilder, inom exempelvis före-
tagande och politik, samt utbildning, framför allt för kvinnor, som 
åtgärder för att få till stånd ett jämställt samhälle drivs också av 
aktivisterna. Det blir då motsägelsefullt i relation till var de placerar 
”problemet” med kvinnors orättvisa behandling i samhället. Den 
huvudsakliga anledningen till varför kvinnor har sämre villkor än män 
förklaras främst av deras underordning i den privata sfären – 
samtidigt förespråkar aktivisterna åtgärder som framför allt riktar sig 
mot arbetsmarknaden. En möjlig tolkning kan vara att det är en sak 
att försöka omdefiniera problemet, en annan att omformulera detta 
till handling. Samtidigt betyder särorganiseringen att kvinnogrupperna 
genom denna praktik förespråkar delvis andra strategier än de som 
formuleras inom ramen för den etablerade jämställdhetsdiskursen. 
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Kvinnogruppernas olika relationer till den etablerade 
politiken 
Jag har i den här avhandlingen på olika sätt tagit upp det motstånd 
som aktivisterna menar att de möter när de försöker driva igenom sina 
idéer. Tolkningen av motstånd har också betraktats som en central del 
i analysen av kvinnors handlingsutrymme. Ett sätt att förklara kvinno-
gruppernas svårigheter är att fokusera den relativt starka kopplingen 
mellan kvinnors organisering och den etablerade politiken, och 
kvinnogruppernas tro på den etablerade politiken. I Sverige, i motsats 
till exempelvis USA, arbetar kvinnorörelsen i stor utsträckning genom 
den etablerade politiken, som också till stor del bidrar med 
ekonomiska medel. Med detta följer att kvinnorörelsens aktivister får 
finna sig i att få sina frågor behandlade och bedömda av tjänstemän 
och politiker utan medvetenhet om att samhället präglas av makt-
relationer mellan kvinnor och män (Elman, 1996). 

Ett annat sätt att analysera aktivisternas förhållningssätt till den 
etablerade politiken är att relatera deras organisering till mer över-
gripande normer för det svenska politiska systemet. Som jag nämnde 
tidigare har Maud Eduards definierat fem underliggande normer eller 
regler som hon menar utesluter kön som politisk dimension i den 
svenska etablerade formen för politik (Eduards, 1992). Normerna är: 
kravet på att kvinnor och män ska samarbeta, avsaknaden av konflikt-
dimensioner mellan kvinnor och män, gränsdragningen mellan 
offentligt och privat, vänster – högerskalan som den enda accepterade 
konfliktdimensionen samt att särorganisering (av kvinnor) stöter på 
allt mer motstånd ju närmare den kommer etablerade maktcentra. I 
det här avsnittet ska jag analysera kvinnogruppernas konkreta 
kopplingar till staten – genom finansiellt stöd – i relation till dessa 
fem underliggande normer för att se huruvida denna analys kan bidra 
till förståelsen om varför kvinnogrupperna i olika omfattning möter 
motstånd från den etablerade politiken. 

I Berg är kvinnogrupperna fortfarande ”mest lokala” i betydelsen 
att det finns olika kvinnogrupper i olika byar. Ambitionen med Q i 
Berg, att samla alla kvinnor i kommunen, ledde (i motsats till vad som 
hände med Qulan och Robertsforsvinden) till att det bildades lokala 
kvinnogrupper i flera byar. Få grupper har något institutionaliserat 
samarbete med ”staten”, i betydelsen egna projekt eller samarbets-
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projekt med kommunen eller någon annan offentlig finansiär. Snarare 
har dessa grupper i stor utsträckning valt att hålla sig utanför den 
etablerade politiken, vilket har lett till att de inte har institutionaliserad 
verksamhet med exempelvis anställda personer.16 Däremot har 
kontakt förekommit mellan kvinnogrupperna och det regionala 
resurscentrat i Jämtland, Kvinnum. Denna kontakt har dock inte på 
samma sätt som annan offentlig finansiering inneburit någon 
anpassning när det gäller organiseringsform eller innehåll eftersom 
Kvinnum har gett ekonomiskt stöd till nätverk och uppmuntrat 
organisering oavsett vad målsättningen har varit. Det vill säga, stödet 
har inte inbegripit något krav på att arbeta med exempelvis satsningar 
på utbildning och/eller arbetstillfällen, inte heller att organiserings-
formen ska se ut på ett särskilt sätt. Kontakten med Kvinnum har 
främst bestått i detta nätverksstöd på 15 000 kronor samt kontakt 
med och besök av projektledarna på Kvinnum. 

Kvinnogrupperna i Berg har inte samarbetat med män, men 
samtidigt varit noga med att undvika att tala i termer av konflikter 
mellan kvinnor och män. Relationen till den etablerade politiken 
präglas av  avståndstagande, vilket i stor utsträckning också betytt att 
särorganiseringen har tagit form på avstånd från etablerade 
maktcentra. Med andra ord har inte kvinnors organisering i Berg 
inneburit att kvinnor har ställt (direkta) krav på förändringar i den 
etablerade politikens arbete. Däremot har kvinnogrupperna brutit 
gränsen mellan offentligt och privat och inte tagit hänsyn till vänster – 
högerskalan när de bedrivit sin politiska praktik.  

I Kiruna skapade sig Qulan redan i början av sin verksamhet en 
egen institutionaliserad plattform. De bildade förening, sökte och fick 
pengar, anställde personal och skaffade egen lokal. Detta har Qulan 
behållit under åren, även om man på grund av ekonomiska skäl inte 
alltid har haft möjlighet att ha någon anställd. Qulan blev en drivande 
del av organisationen när ett regionalt resurscentrum för kvinnor 
startades i Norrbotten. Qulan var med andra ord en aktiv part i 
institutionaliseringen av kvinnors organisering i länet. Deras strategi 
har varit samarbete med kommun och länsstyrelse utifrån en relativt 
autonom position, i betydelsen att de som förening har varit projekt-

 
16Undantaget här är framför allt Agendum, den del av Q i Berg som blev ett 
kooperativ.  
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ägare för de projekt som har drivits och att de själva har anställt och 
haft arbetsgivaransvar. Det har varit otänkbart för medlemmarna att 
exempelvis låta Qulans anställda vara formellt anställda av kommunen. 
Qulan är i jämförelse med de övriga den kvinnogrupp som tydligast 
(och som jag tolkar det, som med en självklar rätt) ställer krav på 
offentliga medel. Kvinnogruppen betraktar sin verksamhet som en 
nödvändighet i kommunen, lika nödvändig som någon annan offentlig 
verksamhet. Med andra ord kan deras verksamhet tolkas i termer av 
att de tar ett ansvar och utför ett arbete som egentligen (om samhället 
vore ”jämställt”) skulle utföras av kommunen, eller inte alls behövas.  

Qulan har alltså hållit fast vid sin särorganisering och velat arbeta 
för att förändra just kvinnors villkor i samhället. På så sätt har de 
också genom sitt arbete visat på existensen av en konfliktdimension 
mellan kvinnor och män. De har inte heller anpassat sin organisering 
till höger – vänsterskalan utan snarare tagit avstånd från den, men 
samtidigt i hög utsträckning arbetat med frågor som utbildning och 
arbetsmarknad, det vill säga med traditionellt ”offentliga” frågor. 
Qulan har inte heller anpassat sig till normen om att särorganisering 
bör ske långt från etablerade maktcentra, utan snarare arbetat med att 
rikta krav mot den etablerade politiken.  

I Robertsfors har Robertsforsvinden hela tiden förhandlat med 
politiker och tjänstemän om pengar och delaktighet i olika kommunala 
angelägenheter som rör kvinnor. Jämfört med andra kommuner i 
Västerbotten dröjde det dock länge innan det etablerades ett lokalt 
resurscentrum i kommunen, och när detta kom till stånd var inte 
Robertsforsvinden någon aktiv part. Robertsforsvinden har drivit andra 
idéer, framför allt idén om ett kvinnouniversitet, en idé som de 
successivt har tvingats omformulera i förhandlingar med kommunens 
politiker och tjänstemän. Robertsforsvinden kan därför betraktas som 
den kvinnogrupp som har stått närmast, i betydelsen haft de mest 
omfattande relationerna till kommunen, och samtidigt ansett sig ha 
mött mest motstånd från den etablerade politiken. Gruppens strategier 
har till stor del handlat om att ”hålla sig väl” med politikerna för att 
på så sätt kunna genomföra sina idéer, och flera av medlemmarna har 
också en stark tro på den etablerade politikens möjligheter. Ett 
traditionellt politiskt engagemang framstår för några som en möjlig 
utväg när den egna organiseringen blir allt mer problematisk.  
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Robertsforsvinden samarbetade inte inledningsvis med män men 
har i slutet av min undersökningsperiod tagit några sådana initiativ 
med avsikten att undvika att tala om (och synliggöra) konflikter  
mellan könen. Gruppen har i sitt arbete bortsett från höger-
vänsterskalan och till en del överskridit uppdelningen mellan offentligt 
och privat, bland annat genom att lägga stor vikt vid att stötta 
varandra i alla livets delar och poängtera att kvinnors ”privata” 
situation har betydelse för deras möjlighet till både eget företagande 
och politiskt inflytande. Liksom Qulan har dock Robertsforsvinden 
anpassat sig till hur politiska frågor av tradition formuleras, inte minst 
genom sitt fokus på företagande. De har, i likhet med Qulan, utmanat 
normen om att särorganisering ska ske långt ifrån etablerade maktcentra, 
bland annat genom att ställa explicita krav på kommunens politiker. 

Sammanfattningsvis är kvinnogrupperna på olika sätt, och i olika 
utsträckning, ”brytare”, i betydelsen utmanare, i relation till Eduards 
karaktäristik av den etablerade politikens outtalade normer och regler 
– eller med andra ord av en etablerad diskurs om politik och kön. Min 
tolkning är att det framför allt är kombinationen att överskrida 
gränsen mellan offentligt och privat samt att befinna sig i närheten av 
etablerade maktcentra (i det här fallet kommunpolitiken) som gör att 
kvinnogrupperna utmanar den etablerade politikens företrädare. Huruvida 
kvinnogrupperna formulerar sig i konflikttermer vad gäller relationen 
mellan kvinnor och män verkar också ha betydelse. Min slutsats är att 
kvinnogrupperna i Berg genom att de inte formulerar relationen 
mellan kvinnor och män i konflikttermer, samt genom sitt avstånds-
tagande från den etablerade politiken klarar sig relativt väl från 
motstånd från politiker och tjänstemän.  

I relation till Eduards normer är det däremot svårt att förstå varför 
Robertsforsvinden möter mer motstånd än Qulan. Båda befinner sig 
”nära” den etablerade politiken i betydelsen att de på olika sätt 
interagerar med den, men Qulan har en mer autonom position 
jämfört med Robertsforsvinden. Rimligen borde Qulan vara den 
kvinnogrupp av de tre som mest utmanar den etablerade politiken just 
genom att de inte vill institutionalisera samarbetet med kommunen – 
men så är inte fallet. För att förstå detta menar jag att man måste se 
till eventuella skillnader mellan politikernas syn på kön och 
jämställdhet. Med andra ord kan Eduards formulering av den svenska 
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etablerade diskursen om politik bara till en viss del förklara betydelsen 
av kvinnogruppernas olika förhållningssätt till den etablerade 
politiken. Tillsammans med mina tidigare tolkningar av den etablerade 
jämställdhetsdiskursen, och framför allt betydelsen av definitionen av 
kön för kvinnors handlingsutrymme, vill jag dock hävda att 
förklaringen till varför denna form av kvinnors organisering möter 
motstånd från den etablerade politiken successivt blir allt tydligare. 
Genom att kontextualisera analysen och visa hur lokala etablerade 
jämställdhetsdiskurser är formulerade och samtidigt ifrågasatta, är det 
möjligt att få ytterligare svar på frågan om varför kvinnogrupperna 
möter motstånd. Med andra ord, genom att tolka motståndet är det 
möjligt att förstå hur könsmaktordningar produceras. 
 
 
 
Betydelsen av nödvändighet 
I kapitel ett diskuterade jag betydelsen av att de kvinnogrupper jag har 
studerat verkar i glesbygdskommuner. Utifrån Dorren Masseys teorier 
om det lokala som en underordnad kategori i relation till det globala, 
och det rurala i relation till det urbana,  menar jag att glesbygd 
konstrueras som traditionell i relation till den moderna staden 
(Massey, 1994). Jag har problematiserat denna relation i intervjuerna 
för att kunna analysera hur informanterna själva förhåller sig till det 
geografiska sammanhang som de befinner sig i. 

Det är framför allt i intervjuerna med aktivister och politiker i 
Kiruna som den territoriella dimensionen explicit diskuteras. Kiruna 
framställs både av aktivister och politiker som ett ”machosamhälle”, 
av hävd och tradition. Samhället är uppbyggt kring gruvverksamheten 
och även om näringsstrukturen idag delvis har förändrats lever de 
gamla normerna kvar, vilket bland annat innebär att det är traditionellt 
manliga fritidsintressen som jakt och fiske som definieras som 
”självklarheter” i föreställningar om män(innskor)s fritid. Den för-
ändring som enligt informanterna har skett är att kvinnor i allt högre 
utsträckning deltar i dessa verksamheter, men inte på samma villkor 
som männen. Som en politiker uttryckte det: ”visst följer kvinnorna 
med idag, men de sitter bland avgaserna i pulkan medan mannen kör 
skotern”.  
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I intervjuerna i Berg och i Robertsfors finns inte samma 
överensstämmelse om huruvida ”det perifera” territoriet spelar roll 
för kvinnors och mäns positioner i samhället. Vissa informanter 
menar att exempelvis bruksorten Robertsfors är mer traditionell än 
grannstaden Umeå i betydelsen att ”gamla könsroller” i större 
utsträckning lever kvar. Andra, och då särskilt aktivisterna, menar att 
livet i en mindre kommun där utbudet av fritidssysselsättningar, kultur 
och framför allt arbetstillfällen inte är lika stort som i staden, ökar 
kvinnors handlingsutrymme. De tvingas agera själva, och deras 
engagemang accepteras av männen eftersom alla initiativ är 
uppskattade. Samtidigt är det bara en viss typ av initiativ och 
engagemang som aktivisterna ger som exempel – sådant som kan 
karaktäriseras som traditionellt ”kvinnliga” ansvarsområden: omsorg 
om barn och äldre, kultur och hemvändardagar är några exempel. 
Betoningen, att kvinnorna i bygden av tradition är starka, handlings-
kraftiga och uppskattade för vad de gör, är starkare bland informanterna 
i Berg än i Robertsfors, både bland aktivister och politiker. Bilden av 
den ”starka bondkvinnan” med nycklarna och hela gården i sin hand 
framträder som en slags historisk referens i talet om att kvinnor 
minsann både kan och behövs.17 

Dessa föreställningar om ”vikten av kvinnor i glesbygd”, i 
områden som definieras som ”hotade” av arbetslöshet och 
utflyttning, signalerar samma form av nödvändighet som aktivisternas 
beskrivningar av sin egen organisering. Det är med andra ord en 
betoning av nödvändighet som tydliggörs när jag för in den territoriella 
dimensionen i analysen. Aktivisterna organiserar sig framför allt av 
nödvändighet – om inget ändras i lokalsamhället innebär det att 
kvinnor, och i förlängningen även män, inte kan bo kvar. En möjlig 
tolkning är att nödvändighet som drivkraft också är en föreställning 
som aktivisterna fått med sig genom att ”tvingas” (över)leva på ett 
territorium som definieras som perifert. Det har skapats en slags 
”nödvändighetsdiskurs” som främst inbegriper ett fokus på problemen 
utflyttning och därmed avfolkning. Framför allt i Kiruna, men även 

 
17Genom dessa sätt att lyfta fram kvinnor produceras en stark föreställning om ”det 
kvinnliga” som något fast, som avskiljt från det ”manliga”. Denna bild av 
glesbygdskvinnan stämmer också till en del överens med den mediebild som jag 
diskuterade i kapitel ett. 
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till en del i Berg och i än mindre utsträckning i Robertsfors, förenas 
aktivister och politiker i talet om nödvändighet. Från politikernas 
perspektiv – att se till att en liten kommun med låg skattekraft och 
stark utflyttningstrend på något sätt kan klara av att överleva (och i 
detta poängteras ”behovet” av kvinnor). Från aktivisternas perspektiv 
handlar det om att skapa förutsättningar att själva kunna bo kvar i 
kommunen. Nödvändigheten innebär för dem att det behövs både 
kvinnor och män i en kommun, och resonemanget innefattar ofta 
hänvisningar till den mycket ”jordnära” reproduktionen. ”Om det inte 
finns några kvinnor kvar så föds det inga barn och till slut dör vi ut 
…” är ett sätt som politikerna uttrycker detta på. Denna koppling 
mellan nödvändighet, kvinnor och barnafödande leder (åter) fram till 
behovet av en analys som problematiserar uppfattningar om kön. 
 
 
 
Lokala varianter av könsmaktordningar 
Att uttrycken för lokala könsmaktordningar ser olika ut i skilda 
sammanhang illustrerar vikten av att kontextualisera studier om 
relationen mellan kön och makt. Det finns inte en könsmaktordning 
utan denna ordning beror av sitt sammanhang. Vad som dock kan 
konstateras är att vikten av uppfattningar om kön är central för att 
förstå varför kvinnogrupper i vissa sammanhang arbetar i en mer 
”tillåtande” miljö - det vill säga arbetar i ett sammanhang där 
könsmaktordningen i högre utsträckning accepterar kvinnors egna 
organisering - har möjlighet att driva frågor som handlar om att öka 
kvinnors inflytande i samhället. Jag uppfattar också dessa lokala 
könsmaktordningar som beroende av, eller i relation till, de nationella 
diskurser om jämställdhet som exempelvis produceras i nationell 
jämställdhetspolicy och i media. Betoningen av biologisk olikhet mellan 
könen kan betraktas som ett exempel på en nationell jämställdhets-
diskurs. Men dessa nationella diskurser översätts inte direkt till lokala 
praktiker. Det är lokala problemformuleringar och förhandlingar som 
avgör vilket handlingsutrymme som kvinnor har i olika lokala kontext. 
Kvinnors organisering bör här betraktas som en konstant påminnelse 
och utmanare, men även medskapare, av lokala könsmaktordningar. 



 271

Politikernas sätt att betona kön som ”naturligt” är det som framför 
allt skiljer sig åt mellan kommunerna. Som jag visade i avsnittet om 
den etablerade jämställdhetsdiskursen, är det få politiker som 
definierar kön som socialt konstruerat. Skillnaderna ligger i sättet att 
tala om kön, huruvida det är kön definierat som något ”privat” och 
”naturgivet” som ställs i fokus, eller om den samhälleliga betydelsen 
av kön lyfts fram. Annorlunda uttryckt varierar politikernas 
kontextualisering av ”pratet om kön” mellan att i huvudsak placera 
”problemet” i den privata eller i den offentliga sfären. Jag ser en tydlig 
skillnad mellan politikerna i de tre kommunerna genom de sätt som  
”problemen med jämställdheten” artikuleras. I Kiruna är alla 
informanter, både aktivister och politiker, överens om att Kiruna är 
ett manssamhälle och att detta inbegriper åtminstone en viss orättvisa 
för kvinnor, även om de grundar denna övertygelse i olika synsätt på 
kön. Exempelvis är det framför allt politikerna i Kiruna som explicit 
diskuterar framkomliga vägar för förändring, både när det gäller 
kvinnors situation i politiken och i fråga om att få kvinnor att stanna 
kvar i kommunen. Flera politiker ställer sig positiva till att satsa på så 
kallade kvinnoprojekt och menar att det är bra, eller till och med kan 
betraktas som nödvändigt, att kvinnor organiserar sig i egna grupper.  

I Berg och Robertsfors är skillnaderna större mellan hur 
förhållandet mellan kvinnor och män artikuleras av politikerna 
respektive vilka föreställningar aktivisterna har om ”problemet”. 
Genom att tala om kön, det vill säga om kvinnor, med en stark 
betoning av essentiell, biologisk olikhet förminskas i stor utsträckning 
”problemen med jämställdhet” till ett ”privat” problem. Det finns 
också en starkare ovilja, särskilt bland politikerna i Robertsfors, mot 
kvinnors organisering som en strategi för förändring, vilket jag 
diskuterade i kapitel fem.  

I motsats till Robertsforspolitikerna, betonar aktivisterna i Robertsfors-
vinden kvinnors och mäns ojämlika villkor i samhället. För dem är det 
den samhälleliga betydelsen av kön som är central, vilket står i 
motsats till kommunens politiker som betonar ”könet som sådant” på 
ett privatiserande och förminskande sätt. Samtidigt utgår flera av 
aktivisterna från en essentialistisk föreställning om kön. Detta ser jag 
som ett exempel på hur aktivisterna separerar sina uppfattningar om 
vad kön ”är” från de krav som de driver. 
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Politikerna i Bergs kommun ställer sig inte lika negativa till 
kvinnors organisering, eller rättare sagt är det en större spridning 
mellan politikerna i den frågan. De problematiserar också i högre 
utsträckning än politikerna i Robertsfors vikten av att göra 
kommunen attraktiv för kvinnor att bo i. Bergs kommun har varit en 
av få kommuner i Norrlands glesbygd som inte brottats med något 
”underskott” av kvinnor. Kommunalrådet i Berg och har också 
profilerat sig i frågor som rör ”ungdomar och kvinnor”, bland annat 
genom att poängtera vikten av service till barnfamiljer i glesbygd. 
Aktivisterna i Berg talar mer om problemen i kommunen i termer av 
”byarnas problem” än som ”kvinnors problem”, även om några 
betonar problemet av att kvinnor blir orättvist behandlade i samhället. 
Den samhälleliga problematik som aktivisterna vill ta sig an definieras 
därför inte särskilt starkt som en könsproblematik. Snarare är det 
”erfarenheterna av att vara kvinna” som för kvinnor samman, som 
talar för att kvinnor bör organisera sig. Organiseringen blir för många 
ett medel för att våga/orka arbeta tillsammans med männen och driva 
samhällsfrågor. Vad som utgör kvinnors gemensamma ”erfarenheter” 
pendlar mellan ”väsen” och ”villkor”. Vissa aktivister betonar 
kvinnors dubbel- eller trippelarbete med att ta hand om barn, jobb 
och politik, medan andra talar om kvinnors (essentiella) vårdande 
egenskaper. Andra talar i termer av ”det specifikt kvinnliga”.  

Det finns en tendens i Bergaktivisternas argumentation om sin 
egen särorganisering, och även i politikernas uppfattningar om kvinnors 
organisering, att tala om ”kvinnliga” behov eller ”kvinnliga” sätt att 
vara. Eventuellt kan detta tolkas i termer av strategisk essentialism 
(Spivak, 1997). Aktivisterna vet att genom att prata om det specifikt 
”kvinnliga” blir det möjligt att begära särskilda resurser eller särskilt 
stöd. Detta ligger också i linje med hur det regionala resurscentrat i 
Jämtland, Kvinnum, har arbetat. Exempelvis har kvinnliga nätverk 
kunnat få ”nätverksstöd” på 15000 kronor, utifrån att nätverks-
organiseringen har karaktäriserats som ett specifikt ”kvinnligt” sätt att 
organisera sig.  

Sammanfattningsvis får bilden av hur en ”riktig kvinna ska vara” 
inte en lika framträdande roll i aktivistintervjuerna som i politiker-
intervjuerna. Aktivisterna ställer underordningen av kvinnor i 
centrum; exempel på härskartekniker, sätt att hålla kvinnor nere, 
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kvinnors konstanta anpassning till män. Medlemmarna i Robertsfors-
vinden är de som tydligast talar om underordningsmekanismer, ofta 
med hänvisning till det motstånd som de mött från politiker och 
tjänstemän. Qulans medlemmar talar mer övergripande om kvinnors 
situation i samhället, om låga löner och om orättvis fördelning av 
hemarbete – men de talar inte på samma sätt om kränkningar och 
nedvärdering av kvinnor. Däremot återkommer temat kvinnors 
anpassning, något som också gäller intervjuerna med aktivisterna i Berg. 

De lokala varianterna av den etablerade jämställdhetsdiskursen 
visar, enligt min mening, på hur betydelsefull uppfattningen om kön 
är för styrkan i diskursens övriga begränsande principer. En stark 
betoning av den essentiella, biologiska olikheten mellan könen verkar 
också innebära att ”problemet med jämställdheten” förminskas, att 
komplettering, samarbete och frivillighet blir viktiga begränsande 
principer. Utifrån att särorganiseringen i sig implicit uttrycker att det 
finns konflikter mellan kvinnor och män som grupper blir ett sätt (det 
enda sättet?) att undvika konfliktresonemanget, att tala om kön i 
essentiella, och i detta fall biologistiska, termer. På så sätt behöver 
särorganiseringen inte ha med makt att göra utan kan definieras som 
”naturlig”. En annan ”strategi” är att betona arbetsmarknad i sitt 
arbete – att placera frågan om kvinnors inflytande i ett etablerat 
sammanhang. Till en viss del har detta varit Qulans strategi, men även 
Robertsforsvinden har arbetat på det sättet. Skillnaderna mellan 
aktivisternas handlingsutrymme i dessa kommuner verkar dock ha 
varit politikerna vilja, respektive ovilja, att ta aktivisternas problem-
formulering på allvar. Med andra ord, ju större ”glappet” mellan 
aktivisternas och politikernas uppfattningar i denna fråga tenderar att 
vara, desto större motstånd. Detta ”glapp” handlar också i stor 
utsträckning om huruvida och i så fall på vilket sätt som jämställdhet 
betraktas som en relevant fråga i den etablerade politiken. ”Glappet” 
kan också förklara den skillnad i motstånd som mötte Qulan 
respektive Robertsforsvinden, vilket jag konstaterade i det tidigare 
avsnittet om kvinnogruppernas olika relationer till den etablerade 
politiken – en skillnad som utifrån Eduards karaktäristik av det 
politiska systemet var svår att förklara. Genom att fokusera 
politikernas och aktivisternas förståelser av kön – och det glapp som 
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etableras mellan politiker och aktivister i Robertsfors – framstår 
skillnaden i ett annat, klarare ljus.  

I analysen av aktivisternas intervjuer framkommer olika tolkningar 
av motståndet från den etablerade politiken. En slutsats är att ett 
tydligt sätt att definiera ”problemen med jämställdheten” i termer av 
kvinnors underordning ger kvinnor ett större handlingsutrymme. Det 
ger också möjlighet till autonomi – något som Qulan är ett exempel 
på – särskilt om politikerna instämmer i/accepterar detta sätt att 
definiera problemet. Min tolkning är att tron på den etablerade 
politikens möjligheter och tonvikt på samarbete leder till att handlings-
utrymmet för aktivisterna begränsas, vilket visar sig i relationen mellan 
Robertsforsvinden och den etablerade politiken i den kommunen. En 
möjlig förklaring till hur de lokala könsmaktordningarna har 
formulerats blir alltså att en viss tydlighet om problemet i termer av 
”orättvisa” på ett sätt gör situationen enklare för alla aktörer. 
Annorlunda uttryckt visar detta på vikten av hur problemet definieras 
i den dominerande jämställdhetsdiskursen. Om både aktivister och 
politiker är någorlunda överens om att problemet med jämställdhet 
handlar om makt ger det aktivisterna ett större handlingsutrymme.  

I Kiruna har situationen utvecklats så att politikerna till stora delar 
har avhänt sig ”det här med jämställdheten” till aktivisterna – något 
som både kan tolkas som en ”seger” och som ett sätt att föra bort 
frågan från den politiska dagordningen. En annan möjlig förklaring är 
att Qulan i hög utsträckning talar i samma offentliga arbetsmarknads-
termer som finns i den etablerade diskursen. På så sätt utmanar inte 
Qulan en av diskursens bärande principer – avpolitiseringen av det 
”privata”. I Berg är aktivisterna och politikerna delvis överens om 
problemdefinitionen utifrån en olikhetsdiskurs där kvinnors och mäns 
olika villkor ges en mer underordnad betydelse. Detta illustrerar också 
vikten av att minska glappet. Trots att aktivisterna i Berg inte i någon 
högre utsträckning formulerar ”problemet med jämställdhet” i termer 
av makt, ger överensstämmelsen mellan politikerna och aktivisterna 
om att i relativt hög utsträckning definiera kön i essentiella termer 
aktivisterna ett handlingsutrymme i förändringsarbetet.  

I vad ligger utmaningen? På vilka sätt överskrids legitima gränser för 
handlingsutrymme och vilka är konsekvenserna, frågar Maud Eduards 
i sin artikel om kvinnors handlingsutrymme (Eduards, 1997b). Min 
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övergripande slutsats är att kvinnors organisering blir som mest 
hotfull i lokala sammanhang där biologisk olikhet mellan könen, och 
därmed en avpolitisering av relationen mellan kvinnor och män, starkt 
betonas i den etablerade jämställdhetsdiskursen. Utmaningen ligger i 
att grupper av kvinnor överskrider legitima gränser för vad som får 
politiseras. Genom sin särorganisering gör de kön till en politisk 
dimension och motsätter sig därmed naturaliserade förklaringar om 
kvinnors och mäns platser i samhället. Konsekvenserna av sådana 
utmaningar blir att kvinnogruppernas frågor konsekvent avförs (eller 
aldrig påförs) från den etablerade politiska ordningen. Dessa lokala 
sammanhang präglas också av oenighet i formuleringen av 
”problemet med jämställdheten” – även en mer essentiell biologistisk 
könsförståelse kan ge ett visst utrymme för kvinnors handlande om 
denna typ av förståelse delas mellan aktivister och politiker. Dock 
begränsar denna förståelse utrymmet för vilka former av förändring 
som är möjliga utifrån att ramar sätts kring det som uppfattas som 
naturlig kvinnlighet respektive manlighet.  
 
 
 
En annan blick … 

”To fix women within a structural discourse is to reduce 
their political potential by essentializing their identities 
around some structurally definied core. To view 
women’s interests in poststructural terms is to liberate a 
multitude of political subjectivities and to make visible a 
wide variety of possible interventions.” (Pringle, 1997:85) 

 
Det finns en ovilja bland aktivisterna, ibland nästan en vägran, att 
behöva organisera sig som kvinnor. Särorganisering blir något som 
dessa kvinnor tillgriper för att de känner sig tvingade att handla. 
Etablerade diskurser om kön och jämställdhet hindrar dem från att 
benämna jämställdhet som ett problem som sträcker sig utanför den 
etablerade politikens indelningar. Aktivisterna håller fast vid konkreta 
politiska problem som måste få sin lösning. För att organiseringen ska 
vara rimlig hänvisar de till gemensamma erfarenheter som kvinnor 
och översätter dem till gemensamma intressen i tid och rum. 
Intressen som jag tolkar i termer av formintressen, inte som 
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innehållsintressen (jmf Jónasdóttir, 1992). Det är inte ambitionen att 
alla kvinnor ska förenas i alla politiska frågor som driver aktivisternas 
arbete utan intresset att vara där, att påverka samhällsutvecklingen. 
Det är möjligt att tolka deras politiska arbete som en kamp för en 
avkönad politik. Motviljan att benämna sig som kvinnor behöver inte 
tolkas som omedvetenhet utan kan lika gärna ses som en offensiv, 
radikal praktik som syftar till att utmana den ständiga kategoriseringen 
av ”kvinnor”. Jag tolkar detta som en potentiell väg mot en alternativ 
politik där kön tillsammans med andra kategorier som etnicitet och 
sexualitet kunde betraktas som politiska dimensioner i ständig  förändring, 
dimensioner som konstant produceras i olika relationer. En sådan 
politik kunde på sikt ha en frigörande betydelse.  

Den rumsliga nödvändighetsdiskurs som präglar kvinnogruppernas 
organisering visar hur det är möjligt att enas i politisk handling utan 
att riskera att hamna i en mekanisk solidaritet där gemensamma 
formintressen ersätts av gemensamma innehållsintressen (Dean, 
1997). Samtidigt finns hela tiden risken att hamna i en ”essentialistisk 
fälla” där statiskhet får ersätta förändringsambitioner. Maud Eduards 
menar att betoningen av agency som ett centralt begrepp i feministisk 
politisk teori på en abstrakt nivå, och collective action på den praktiska 
nivån, kan föra diskussionen ”bortom likhet och skillnad”. Analysen 
bör fokusera när, var och hur likhet – särart diskursen används som 
ett sätt att ”dominera” kvinnor. Det intressanta är inte vad kvinnor är 
utan vad de gör. Också på en strategisk nivå måste budskapet vara att 
likhet – olikhet frågan är ointressant vad gäller kvinnors möjligheter 
till inflytande i samhället (Eduards, 1994). Genom att utgå från en 
rumslig dimension – både i betydelsen var kvinnor rent fysiskt lever 
sina liv, men också på vilka sätt deras handlingsutrymme avgränsas – 
undviks risken för essentialisering, risken för mekanisk solidaritet. 
Med ett rumsligt perspektiv blir det självklart att alla kvinnor är olika 
– allt annat vore omöjligt. Det är från denna självklara olikhet jag 
menar att både analys och praktik måste ta sin början. På så sätt blir 
analyskategorier som kön, etnicitet och sexualitet självklara aspekter 
av politiska maktanalyser, utan risk för stagnation eller essentialism. 
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