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Abstract 

The main purpose of this thesis is to analyze why or why not Swedish municipalities 

implement the gender equality policy – ”right to work fulltime”. In order to understand this 

institutional change, the analysis is based on a theoretical framework consisting of two fields: 

political representation and feminist institutionalism. The study is divided into two empirical 

inquiries. The first part is based on a quantitative survey that describes the casual relationship 

between two independent variables; women´s political representation and party ideology, and 

the dependent variable; political decision about “right to work fulltime”. The findings are that 

women´s representation does not explain the existence of political decision. Rather, political 

ideology has a higher explanatory factor. The second inquiry is divided into two single-case 

studies; Nynäshamn, a municipality that has implemented the policy, and Eskilstuna, that 

failed the implementation process. Four theoretical concepts are developed and one analytical 

model is used to understand institutional change in these cases. The study concludes that in 

order to understand the implementation process in these municipalities, local and contextual 

institutions must be emphasized; both formal and informal institutions need to be in favor for 

the agents promoting change. However, to fully understand these processes, focus should be 

directed towards the ways in which gendered power relations shape the construction of new 

institutions. 

 

 

Nyckelord: Rätt till heltid, jämställdhetspolitik, kommunpolitik, feministisk institutionalism, 

institutionell förändring, mixed-metod ansats.   



 

2 

Innehållsförteckning 

Abstract ............................................................................................................................... 1 

Innehållsförteckning ............................................................................................................ 2 

Inledning ............................................................................................................................. 4 

Forskningsproblem .............................................................................................................. 4 

Uppsatsens disposition .................................................................................................... 5 

Tidigare forskning ............................................................................................................... 6 

Jämställdhet i svenska kommuner ................................................................................... 6 

Rätt till heltid ................................................................................................................... 7 

Teori .................................................................................................................................... 8 

Deskriptiv och substantiell representation .......................................................................... 8 

Kritisk massa och kritiska aktörer ................................................................................... 9 

Nyinstitutionalism ............................................................................................................. 10 

Feministisk nyinstitutionalism ...................................................................................... 12 

Metodologisk diskussion ................................................................................................... 13 

Delstudie 1: ”rätt till heltid”– en kartläggning .................................................................. 15 

Metod och material ........................................................................................................... 15 

Operationell definition av ”rätt till heltid” .................................................................... 15 

Datainsamling ............................................................................................................... 15 

Variabelurval och materialets kvalitet .......................................................................... 16 

Bortfallsanalys ............................................................................................................... 18 

Analys av data ............................................................................................................... 19 

Kartläggning ...................................................................................................................... 20 

Kvinnors representation och rätt till heltid .................................................................... 22 

Ideologi före könsbaserade intressen ............................................................................ 24 

Sammanfattande slutsatser ................................................................................................ 25 

Delstudie 2: Institutionell förändring i Nynäshamn och Eskilstuna ................................. 26 



 

3 

Metod och material ........................................................................................................... 26 

Fallurval ........................................................................................................................ 27 

Intervjuer som materialinsamling ................................................................................. 28 

Analysverktyg för institutionell förändring ...................................................................... 30 

Konceptualisering av teoretiska begrepp ...................................................................... 30 

Idealtyper för institutionell förändring .......................................................................... 32 

Nynäshamn ........................................................................................................................ 34 

Lokala könskontrakt i Nynäshamn ................................................................................ 34 

Svåra veckor 2005 blev till ett formativt moment ........................................................ 36 

Argument för”Rätt till heltid” ....................................................................................... 38 

Maktförhållanden och centrala aktörer ......................................................................... 40 

Institutionell konvertering av starka aktörer ................................................................. 42 

Eskilstuna .......................................................................................................................... 44 

Lokalt könskontrakt i Eskilstuna ................................................................................... 44 

Argumenten för rätt till heltid ....................................................................................... 46 

Implementeringsprocessens problematik ...................................................................... 48 

Vallöftets betydelse ....................................................................................................... 50 

Informationsassymmetri förhindrar institutionell förändring ....................................... 52 

Avslutande diskussion och slutsatser ................................................................................ 55 

Kvinnors politiska närvaro, politisk ideologi och ”rätt till heltid” .................................... 55 

Implementeringsprocessen och feministisk institutionalism ............................................ 55 

Jämförande diskussion av fallstudierna ........................................................................ 55 

Gradvis institutionell förändring ................................................................................... 57 

Hur kan implementeringsprocessen förstås genom  feministiskt institutionalism? ...... 58 

Referenser ......................................................................................................................... 59 

Material ......................................................................................................................... 62 

 



 

4 

Inledning 

I svensk jämställdhetspolitisk debatt har frågan om ”rätt till heltid” inom offentlig sektor förts 

fram som en reform som kan bidra till ökad ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Både Socialdemokraterna och Moderaterna har fattat interna beslut om att prioritera frågan i 

de kommuner där partierna styr. Trots det visar flera studier att en majoritet av Sveriges 

kommuner inte beslutat om att införa ”rätt till heltid” (jmf. Lindgren och Vernby 2007; 

Kommunal 2011; Dagens Arena 2012; Wängnerud och Sundell 2012). 

 ”Rätt till heltid” är inte en unik fråga för kommuner men sektorn är mycket 

kvinnodominerad, 2011 utgjorde kvinnor 78,6 procent av personalen. Enligt tidningen 

Kommunalarbetarens granskning hade närmare varannan kommunanställd kvinna någon form 

av deltidsanställning under 2011 (KA 2012-11-20)1. Kvinnor tjänar 86 procent av mäns 

inkomst när inkomsten är justerad för olika nivåer av arbetad tid. Som en effekt av 

deltidsarbetet är kvinnors reella löneinkomst endast 75,6 procent av männens 

(Medlingsinstitutet 2012). Samtidigt är män anställda i genomsnitt fyra timmar mer i veckan 

än kvinnor.  Syftet med ”rätt till heltid” är att förändra dessa ojämlika förhållanden. Samtliga 

tjänster ska ha heltid i grunden men den anställde har möjlighet att välja deltid. Reformen har 

därmed en normförändrande ambition genom uppvärderingen av kvinnors position på 

arbetsmarknaden, och därigenom ett tydligt syfte att motverka ekonomisk ojämställdhet. 

Forskningsproblem 

Mitt forskningsintresse ligger i att studera institutionell förändring kopplat till 

jämställdhetspolitik. En institution är de formella och informella regler, normer och praktiker 

som formar den politiska spelplanen (North 1990:3). Hur och varför dessa stabiliseras eller 

förändras är centrala frågor för att förstå politiska processer och har tidigare beskrivits som 

samhällsvetenskapens mest angelägna fråga (Santesson-Wilson och Erlingsson 2009:9). 

Syftet med studien är att undersöka hur det kommer sig att vissa kommuner implementerar 

”rätt till heltid” men andra inte? Forskningsproblemet grundar sig i bristen på ett 

institutionellt perspektiv i tidigare forskning kring ”rätt till heltid”. Tidigare studier visar att 

hög representation av kvinnor i den lokala politiken ökar chansen för att ”kvinnovänliga 

reformer”
2
 såsom ”rätt till heltid” genomförs (Lindgren och Vernby 2007; Wängnerud och 

Sundell 2012). Resultaten förstärks ytterligare om kommunstyrelsens ordförande är kvinna 

(Lindgren och Vernby 2007), vilket tyder på att kritiska aktörer, såsom ledande politiker eller 

förvaltningschefer, kan vara centrala för reformens implementering.  
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Samtidigt har inte alla kommuner med en kvinnlig kommunstyrelseordförande infört 

reformen. Det är en iakttagelse som kräver diskussion om vad som mer kan påverka 

implementeringen. Här synliggörs en forskningslucka. För att finna bakgrunden till hur 

jämställdhetspolitiska reformer formas krävs ett brett angreppssätt. Studien är ett försök att 

knyta ihop representationsforskningens aktörsteorier med nyinstitutionalismens kontextfokus. 

Därför utgår jag dels från den feministiska representationsforskningen men framförallt från 

nyinstitutionell teori, som kompletteras med könade3 glasögon (Mackay et al. 2010). Med 

avstamp i ovanstående vill jag därför angripa forskningsproblemet, varför implementerar 

vissa kommuner ”rätt till heltid” men inte andra, trots den likartade deskriptiva 

kvinnorepresentationen? 

Mitt bidrag är tvådelat och bygger på en mixed-metod ansats. En tvådelad 

forskningsstrategi ger ett balanserat material vilket hjälper till att blottlägga hur könade 

institutioner ter sig (jmf. Chappell 2010:183). I den första delstudien testas och fördjupas 

tidigare studiers hypotes om relationen mellan andelen kvinnor på högre kommunala poster 

och politiskt beslut om (och implementering av) ”rätt till heltid”. Syftet med första delen är att 

uppdatera och fördjupa den statistik som finns på området för att kunna studera begränsad 

kausalitet mellan representation och ”rätt till heltid”. Utöver kvinnorepresentation studeras 

hur politisk ideologi påverkar beslutsviljan. Del ett är därigenom en deskriptiv förutsättning 

för resterande del av uppsatsen (Blaike 2009:60). I den andra delstudien studeras de 

institutionella förutsättningarna i två enskilda fall. Genom en feministisk institutionell analys 

är syftet att förstå hur institutionell förändring kopplat till jämställdhetspolitik fungerar i 

Nynäshamn och Eskilstuna. Ambitionen är också att utveckla och testa teoretiska koncept för 

hur institutionell förändring i kommunal jämställdhetspolitik kan studeras. För att besvara 

syftet och utreda forskningsproblemet arbetar studien utifrån följande frågor; 

 Vilket samband finns mellan kvinnors politiska representation respektive politisk ideologi och beslut 

om ”rätt till heltid” i svenska kommuner? 

 Hur kan Nynäshamns respektive Eskilstunas implementeringsprocess av ”rätt till heltid” förstås utifrån 

ett feministiskt institutionellt perspektiv? 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är uppdelad i fyra block. I det första blocket presenteras en forskningsöversikt av 

empiriska studier om kommunal jämställdhetspolitik. Översynen förtydligar den 

forskningslucka jag ämnar fylla. Därefter presenteras studiens teoretiska utgångspunkter, som 

bygger på två forskningsfält: politisk representation och feministisk nyinstitutionalism. 

Kapitlet avslutas med en metodologisk diskussion. Det andra blocket innehåller den första 
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delstudien som är en kvantitativ kartläggning av Sveriges kommuner. Med hjälp av en 

enkätstudie uppdateras och testas Lindgren och Vernbys (2007) studie. Kapitlet inleds med en 

genomgång av delstudiens metod. Det tredje blocket innehåller den andra delstudien och 

inleds med en metodgenomgång. Särskild tyngdpunkt ges operationaliseringen av de 

teoretiska koncept och den analysmodell som används. Därefter presenteras fallstudierna över 

Nynäshamn och Eskilstuna. Det sista blocket är en avslutande diskussion om studiens 

empiriska och teoretiska bidrag som återkopplar till studiens forskningsproblem. 

Tidigare forskning 

Jämställdhet i svenska kommuner 

Det finns flera tidigare empiriska studier om politisk representation och specifika policyfrågor 

i kommunpolitiken. Hedlund (1996) och Gustafsson (2008), som avhandlar kvinnors politiska 

intressen och möjligheter, visar att politikers könstillhörighet har betydelse för vilka 

uppfattningar och värderingar som styr hur de väljer att prioritetera (Gustafsson 2008:130). 

Samtidigt är skillnaderna mellan könen begränsade och, utom i undantagsfall, fortsatt större 

mellan blocksympati än könstillhörighet (Gustafsson 2008:131). Samtidigt kan ett visst 

könspolitiskt agerande utanför partilinjen skådas, en möjlighet som realiseras genom den 

tydliga sakpolitiska segregeringen mellan könen (Gustafsson 2008:212ff.). Wide (2006) 

studerar den deskriptiva representationsutvecklingen i svenska och norska kommuner utifrån 

en historisk-institutionell ansats. Hon menar, i linje med Forsberg (1997), att kvinnors närvaro 

kan kopplas till lokala strukturer och institutioner, något som beskrivs som lokala 

könskontrakt. Ett könskontrakt (eg. genuskontrakt) formar ”outtalade och omedvetna 

föreställningar i ett samhälle om hur könen ska ’vara’” (Wide 2006:21; jmf. Hirdman 

1988:54; 2003:87). Vänsterstyrda kommuner med en modern arbetsmarknad och låg andel 

kyrkobesök tenderar nå högre representation än borgerligt styrda, eller traditionella 

industrikommuner. Kommunens organisering är därför en avspegling, men också en 

självstärkande kraft, av de normer som präglar samhället (Forsberg 1997:33; Wide 2006:35). 

Pincus (2002) studerar varför jämställdhetspolitiken tycks bromsas upp vid implementering 

på lokal politisk nivå. Hon tydliggör ett mönster där manligt dominerade förvaltningar är 

passiva inför implementeringen av jämställdhetsreformer samtidigt som engagerade aktörer 

ifrågasätts och tappar i politisk legitimitet när de driver jämställdhetspolitik. Liknande resultat 

finner även Eduards och Thomsson (1999) i sin studie av politikers inställning till 

jämställdhetspolitik i Lidköping. Uttalade och outtalade normer tycks försvåra för kvinnor 
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och feministiska aktörer att driva frågor som rör nya jämställdhetssatsningar. Tidigare studier 

visar också att kvinnors deskriptiva representation har påverkat nivån av satsningar på 

barnomsorg i norska kommuner. Resultaten antyder att representationen hade en avgörande 

betydelse i inledningen av policyfrågans existens och att den, även om sambandet minskade, 

var närvarande så sent som femton år senare (Bratton och Ray 2002:435). Svaleryd 

(2009:196f) studerar hur kvinnliga respektive manliga politikers politisk-ekonomiska 

prioriteringar skiljer sig åt och konkluderar att kommuner med hög kvinnorepresentation 

satsar mer på äldreomsorg och barnomsorg.  

Rätt till heltid 

Två bidrag har tidigare studerat frågan om ”rätt till heltid”. Wängnerud och Sundell (2012) 

diskuterar Phillips (1995) teori om ”närvarons politik” i relation till olika typer av 

jämställdhetsreformer. Artikeln tar, precis som jag, utgång i Lindgren och Vernbys artikel 

från 2007. Lindgren och Vernby jämför där andelen kvinnor i kommunfullmäktige, andelen 

kvinnor i kommunstyrelse och andelen kvinnliga kommunstyrelsens ordförande med 

benägenheten att besluta om heltid. De kontrollerade också för andra faktorer såsom politisk 

majoritet, arbetslöshet och demografi. Studien visar att det finns ett statistiskt signifikant 

samband mellan andelen kvinnor i kommunstyrelsen och ett heltidsbeslut, ett samband som 

stärks om kommunstyrelsens ordförande är kvinna (Lindgren och Vernby 2007:22). Jag 

menar att resultatet är intressant, men precis som de själva påpekar har studien två 

begränsningar. För de första används inte representationsstatistik från beslutets tidpunkt, utan 

från en gemensam mätpunkt för alla kommuner. För det andra studeras inte om beslutet 

verkligen genomförs (Lindgren och Vernby 2007:19f.). Studien går inte heller på djupet för 

att förstå vad som möjliggör besluten, mer än i den kvantitativa termen av fler kvinnliga 

politiker. Ett djup som är centralt för att förstå varför jämställdhetspolitik implementeras.  

Wängnerud och Sundell (2012:97) frågar sig vad som är den drivande kraften bakom 

ökad jämställdhet. I likhet med Vernby och Lindgren menar de att om en kommun har en hög 

andel kvinnor i kommunfullmäktige påverkas förutsättningarna för kvinnliga medborgare 

positivt. Minskade inkomstklyftor genom ”rätt till heltid” och ökad tillgång till barnomsorg på 

obekväm arbetstid antas vara två av de konkreta förbättringar en ökad representation av valda 

kvinnor kan ge, resultat som även kvarstod vid kontroll av vilka partier som styrde 

kommunerna samt kommunernas moderniseringsgrad (Wängnerud och Sundell 2012:99). 

Kontrollvariablerna finns med i studien för att kontrollera för tendenser av långsamma 
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processer likt kulturella eller lokala skillnader, vilka troligen kan inverka på både deskriptiv 

och substantiell representation (Wängnerud och Sundell 2012:101ff.). Studiens resultat är 

intressanta för min undersökning. Den stärker å ena sidan Lindgren och Vernbys hypotes, 

samtidigt som den påvisar att policyförändringar kan påverka varandra och att 

jämställdhetsutvecklingen är en komplex fråga. Det gör mitt forskningsproblem än mer 

relevant. Frågan om vad som får kommuner att besluta om och implementera ”rätt till heltid” 

tycks vara en liten nyckel till en större fråga om jämställdhet och kommunpolitik.  

Teori 

Studiens teoretiska grund vilar på två ben, feministiska teorier om representation och 

feministisk nyinstitutionalism. Feministisk representationsforskning har under de senaste 

decennierna växt till en betydande gren inom statsvetenskapen (Krook 2012; Lovenduski 

2012). På senare tid har forskare som Chappell (2006), Kenny (2007), Mackay (2008), 

Mackay et al. (2010), Waylen (2010) och Krook och Mackay (2011) förenat forskningsfältet 

med den breda teoribildningen inom nyinstitutionalism (NI).4
 Feministisk Institutionalism (FI) 

utgår från att det i både formella och informella institutioner existerar en inneboende 

könsmaktsordning som skapar olika förutsättningar för, och förväntningar om män och 

kvinnors politiska villkor. FI menar att institutioners form, stabilitet eller osäkerhet skapar 

politiska produkter. Därigenom är de centrala för hur könsmaktstrukturer utmanas och 

upprätthålls i vardagen (Acker 1992:567; Mackay 2011:183). Med feministisk 

institutionalism som ett teoretiskt ramverk som bidrar med en feministisk positionering inom 

nyinstitutionalismen lutar jag mig på tidigare forskning inom NI för att forma teoretiska 

koncept. Samtidigt behövs teoretisk förståelse kring politisk representation för att möta 

forskningsproblemet, därför binds dessa teorier samman. 

Deskriptiv och substantiell representation 

En representativ demokratis grundtanke är att folket styr genom sina representanter. Därmed 

är studiet av politisk representation en central del av att förstå hur demokrati och politik är 

könat (Paxton 2008:48f.). För att politisk representation ska förstås krävs en insikt om hur 

könsmaktstrukturer konstruerar politikens spelregler (Celis 2008). Den feministiska 

forskningen har utgått från Pitkins (1967) distinktion mellan deskriptiv representation; hur 

sammansättningen av ett parlament avspeglar den population det ska representera, och 

substantiell representation; hur populationens intresse speglas i den förda politiken (Pitkin 

1967:73, 209ff.; Schwindt-Bayer och Mishler 2005:407f.; Childs och Krook 2009:125). 
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Feministisk representationsforskning kritiserar traditionell forskning för att vara blind för 

könsmaktsstrukturer och därmed exkludera kvinnor (och andra marginalisserade grupper) från 

politisk makt, deliberation och beslutsfattande (Lovenduski och Guadagnini 2010:165). 

Forskningen utgår från Phillips (1995) närvarons politik. Marginaliserade gruppers politiska 

kamp legitimeras genom att de delar en gemensam erfarenhet av ett strukturellt exkluderande. 

Exkluderandet innebär att vissa perspektiv utelämnas och därigenom representeras inte hela 

befolkningen (Phillips 1995; Wängnerud 2009:53). Kvinnor har således gemensamma 

intressen inom politiken (Gustafsson 2008:89f.) vilket inte ska ses som att politiska problem 

är enhetliga för alla kvinnor, utan snarare att den politiska strukturen är könad (Mackay 

2008:127). Med det menas att relationen mellan deskriptiv och substantiell representation inte 

är deterministisk utan snarare probabilistisk. När aktörer från marginaliserade grupper tar 

plats i politiken ökar chansen att politikerna agerar i fördel för ”gruppens” intressen, men det 

innebär inte att de alltid kommer göra det (Childs och Celis 2008:419; Wängnerud 2012:99).  

Kopplingen mellan substantiell och deskriptiv representation är inte helt oproblematisk; 

tidigare forskning har påvisat vitt skilda slutsatser kring kausalitetens giltighet (Krook 

2010:886).5 Jag menar att sambandet är mer komplext än att närvaro ger politisk förändring, 

och utifrån dessa ståndpunkter utvecklas min institutionella ansats. 

Kritisk massa och kritiska aktörer 

Enligt tidigare forskning har inte den numerära närvarons utveckling gett en enhetlig 

substantiell förändring av politiken (Dahlerup 2006a:5) Det är en felaktig premiss att kvinnors 

representation behöver nå en specifik tröskel för att få utslag i konkret politik (Dahlerup 

2006a:13). För att förstå den substantiella representationen bör fokus flyttas från när kvinnor 

påverkar till hur den substantiella representationen äger rum och från vad kvinnor gör till vad 

specifika aktörer gör (Childs och Krook 2009:126). Det leder bort från det statiska 

förhållandet av en generell massa med könade representanter till ett förhållande där fokus 

riktas på kritiska aktörer – kvinnor och män – som har ambitioner att påverka 

jämställdhetspolitiken (Childs och Krook 2009:144). Kritiska aktörer, definieras som 

individer, politiker, organisationer vilka på egen hand innehar en central roll i initierandet av 

jämställdhetspolitik och förändrar därmed status quo, endera direkt genom egna policyförslag 

eller indirekt genom att påverka andra aktörer (Childs och Krook 2006:528; 2009:138). 

Dahlerup menar att det är svårt att isolera effekten av ökad representation till en specifik 

orsak. Istället bör det ses som ett växelspel mellan; förändringar i synen på kvinnliga 



 

10 

politiker; förändringar i kvinnliga politikers agerande; förändringar i politiska diskurser och i 

politisk kultur (Dahlerup 1988:283f.; 2006b:513). Hon menar vidare att teorin har omgärdats 

av en diskurs där kvinnors politiska närvaro anses skapa förändring (Dahlerup 2006b:518). 

Detta är ett centralt underliggande antagande i all substantiell representationsforskning och 

även om det indikerar problematiska teoretiska diskussioner impliceras det även i min studie. 

Teorin om en kritisk massa kräver en omformulering menar Dahlerup (2006b:519), och det är 

viktigt att skilja på hur representationen leder till politiskt utfall och på hur den leder till 

förändring av den politiska miljön. Det är i den andra frågan som representationen spelar en 

framskjutande roll. Om det stämmer försvinner det teoretiska stödet för att ”rätt till heltid” i 

större omfattning skulle existera i kommuner med högre andel valda kvinnor. Dahlerup 

(2006b:520) menar att det tvärtom enbart krävs ett fåtal kvinnor för att göra skillnad i politiskt 

utfall, likaså behöver inte en majoritet kvinnor nödvändigtvis innebära skillnad i politiken. 

Däremot stöds tanken att centrala aktörer, såsom kommunchefer, kan vara viktiga i 

implementering av ”rätt till heltid” (jmf. Grey 2006:500). Sammanfattningsvis är Childs och 

Krook (2009:126) teoretiska position där statiska kategorier ersätts av specifika fall och 

aktörer, tillsammans med Dahlerups (2006b:522ff.) teorier, en nödvändig förflyttning för att 

kunna utveckla studiet av hur representation leder till politiskt utfall.  

Nyinstitutionalism 

Min ambition är att med en feministisk förståelse av institutioner formulera en teoretisk ansats 

med grund i flera nyinstitutionella skolor (jmf. Vickers 2011). Institutioner är viktiga eftersom 

de har en legitimitet som går bortom individuella aktörers preferenser (Kantola 2006:33). 

Nyinstitutionalismen (NI) utvecklades under 1980-talet som en reaktion mot tidigare syn på 

institutoners roll i politiken. Institutioner hade setts som autonoma och rationella, strikt 

formulerade och förändrade utefter aktörers behov (March och Olsen 1984:735). NI vänder 

sig emot detta och utgår från att institutioner har en central roll i alla politiska och sociala 

relationer (March och Olsen 1984:747). Mahoney och Thelen menar att en nyinstitutionell 

definition av institutioner, trots olika skolor, utgår från synen på institutioner som ”relativt 

bestående kännetecken för politiska och sociala fenomen (regler, normer, praktiker) vilka 

strukturerar beteende och är svårföränderliga” (2010:4 min översättning). I tider av stabilitet 

är institutionerna socialt sanktionerade av majoriteten och produceras och reproduceras 

utifrån sin kontext(Streeck och Thelen 2005:9). Formella institutioner som valsystem eller 

informella institutioner som oskrivna principer, exempelvis myndighetstillit, fungerar olika i 

olika sociala och politiska relationer och vid olika tidpunkter (March och Olsen 1984:747). 
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För att förstå politiskt skeende bör studier inte isoleras till den ena formen. Formella 

institutioner förutsätter ofta informella strukturer vilka formar de ramar som institutionen 

fungerar inom (Helmke och Levitsky 2004:726).  

Snarare än att tala om en nyinstitutionell teori, bör NI ses som ett konceptuellt ramverk 

som rymmer flera intellektuella inriktningar inom samhällsvetenskapen (Lowndes och Wilson 

2003:279). De främsta skolorna är rational choice-institutionalism (RCI)
6
, sociologisk 

institutionalism (SI)
7
, den nyare diskursiv institutionalism (DI)

8
 och historisk-institutionalism 

(HI). Min teoretiska utgångspunkt grundar sig i en feministisk variant av nyinstitutionalismen 

där ansatsen är präglad av de begrepp som formar grunden i HI. Samtidigt har studien inte det 

långa perspektiv som krävs för en renodlad historisk analys. Istället kombineras ansatsen med 

teoretiska vinningar från SI, då dessa stärker förståelsen av institutioners normativa roll.  

HI studerar hur institutioner formas, förstärks och förändras. Politiska och sociala 

skeenden behöver studeras utifrån olika teoretiska positioner för att riktigt nå fram till hur 

processer är skapade (Sundström 2003:12f.). Politiken är beroende av sin historia och 

institutioner formas av tidigare beslut (Chappell 2011:164). Genom att studera spårberoende, 

en (historisk) process inom politiken, kan bakgrunden till institutioners form utkristalliseras 

(Sundström 2003:17; Pierson 2004:21). Ett exempel på institutionellt spårberoende är väljare 

som röstar enligt klasstillhörighet (Möller 2011:292), det beror på självstärkande krafter, 

handlingen skapas av tidigare beteende och ligger därmed i linje med beteendets preferenser. 

När ett spår är valt förstärks institutionen genom sin existens och institutionen blir därmed 

trögrörlig (Sundström 2003:18; Pierson 2004:10f.). Förändring sker när den institutionella 

jämviktspunkten rubbas och institutionens behov inte längre uppfylls (Duit 2007:1098). I det 

läget uppstår ett formativt moment, vilket kännetecknas av ”osäkerhet och oförutserbarhet 

genom att flera olika handlingsalternativ är möjliga och genom att valda alternativ ger upphov 

till oavsedda konsekvenser” (Sundström 2003:21). Dessa öppningar leder till att centrala 

aktörer utstakar vägen mot nya strukturer som formar institutionen (Kingdon 2003:168).  

HI har på senare tid kritiserats för den ensidighet formativa moment och jämviktspunkter 

utgör som förklaringsmodeller. Streeck och Thelen (2005), Waylen (2010) och Mahoney och 

Thelen (2010) menar att fokus bör riktas på att förklara inkrementell förändring. Utveckling 

sker i långsamma steg genom att nya lager eller mindre korrigeringar styr institutionens 

utveckling (Mahoney och Thelen 2010:16). Utifrån kritiken utvecklar Mahoney och Thelen 

en förklaringsmodell kring stegvis institutionell förändring (se vidare s.30). Där fokuseras 
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maktförhållandet mellan nya och gamla institutioner samt deras centrala aktörer för att kunna 

finna de processer där förståelsen av institutionen (om)formeras. 

Feministisk nyinstitutionalism 

Med utgångspunkt i nyinstitutionalism och tidigare feministisk statsvetenskap menar Krook 

och Mackay (2011:3) att det inte räcker med att studera de överordnade samhällsstrukturerna 

för att förklara hur könade strukturer är inneboende i den politiska vardagen. Beyeler och 

Annesley (2011:83ff.) anser att ett institutionellt fokus funnits inom feministisk forskning 

länge.9 Samtidigt har kopplingen mellan nyinstitutionalismen som fält och den feministiska 

statsvetenskapen varit begränsad. Feministisk statsvetenskap påvisar att synbart könsneutrala 

politiska institutioner har könade effekter som påverkar såväl politikens innehåll som 

människors vardag. Det tyder på att nyinstitutionalismen också är i behov av ett feministiskt 

perspektiv för att förbättra sina institutionella teorier (Mackay et al. 2010:582; Annesley och 

Gains 2010:926; Mackay 2011:181f, 192; Jansson och Freidenvall 2011:9).  

FI:s tyngdpunkt ligger på relationen mellan institutionella aktörer och den politiska 

kontexten (Freidenvall 2011:138; Mackay 2011:190). Mackay et al. (2010:582) definierar tre 

centrala punkter. Först, könsnormer är en del av en bredare dynamik som politiska reformer 

måste förhålla sig till. Vidare, könsstrukturer som ”maskulina” och ”feminina” normer 

formulerar specifika maktasymmetrier. Sist, förändringar i hur vi strukturerar könsrelationer i 

vardag och politik är centrala för att institutionell förändring ska vara möjlig.  

Till förståelsen av hur könade strukturer påverkar institutioner kan HI bidra med 

teoretiska verktyg som beskriver varför – eller varför inte – institutionell förändring sker 

(Waylen 2009:245). I linje med Streeck och Thelen (2005:10) menar jag att 

spårberoendeanalyser i alltför hög utsträckning tenderar fokusera på formella institutioner 

såsom lagar eller skrivna regler och system. Feministiska forskare har å sin sida traditionellt 

haft fokus på makten i det oskrivna (Kantola 2006:34; Franceshet 2011:62; Kulawik 2009; 

Freidenvall och Krook 2011). Min ansats förstår makt och intressen i relation till institutioner, 

vilka därmed blir distributörer av makt och skapare av maktrelationer (Lukes 2008; Waylen 

2010:360). Informella institutioner är ett maktredskap som spelar en viktig roll antingen 

genom att fylla luckan mellan den formella institutionens avsikt och aktörers vilja eller genom 

att motverka formella institutioners förändring genom att institutionalisera motståndet 

(Mackay 2011:184). Kön [gender] beskrivs av Beckwith som en process “manifesterad som 

ojämlika effekter för kvinnor och män samt för maskulina och/eller feminina aktörer av 
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förmodade könsneutrala strukturer och policys” (2005:132 min översättning). Kön förstås 

därmed inte enbart som en social konstruktion utan också som en del av en institution. 

Streeck och Thelen (2005:9) kallar detta sociala regimer. En social regim är en grupp 

institutioner som fungerar likt byggklossar för samhällsordningen där specifika institutioner 

ramar in individers beteende, skapar vad som är möjligt att göra, definierar ”rätt” och ”fel” 

och därigenom formulerar ett förutsägbart mönster. Institutioner bör därför förstås som en 

regim där en individ förväntas agera på ett specifikt sätt, oavsett hur hen skulle ha velat agera 

(Streeck och Thelen 2005:10). En social regim är därigenom en samling institutioner som 

stipulerar regler och normer vilka styr vårt agerande (Streeck och Thelen 2005:13). Det 

betyder också att en institution kan antas ha inneboende maktasymmetrier som är historiskt 

och kontextuellt konstruerade, vilket skapar specifika maktrelationer och strukturerar politik 

som ”privilegierar vissa intressen framför andra” (Franceschet 2011:65). Institutioner formar 

därmed en lämplighetslogik som definierar ramar inom vilka vi agerar, logiken för politiker 

ser olika ut beroende på om de är man eller kvinna (Chappell 2006). Tanken om sociala 

regimer ligger nära vad Freidenvall (2011:139) definierar som institutionella konfigurationer, 

”effekten av en institution formas i ljuset av närvaron eller frånvaron av andra institutioner”. 

Institutioner kan, enligt Krook (2009), delas in i tre abstraktionsnivåer (systemiska, praktiska 

och normativa). Förändring beror sällan på en isolerad företeelse, istället kan exempelvis en 

politisk idé (normativ) påverka både lagar (systemisk) och sociala beteenden (praktisk) 

(Krook 2009:49ff.; Freidenvall och Krook 2011:47ff.).  

Sammantaget är jag enig med Franceschet (2011:60) att varken representationsforskning 

eller nyinstitutionalismens teorier ensamma kan förklara politisk förändring i 

jämställdhetspolitiska frågor. Att, som Lindgren och Vernby (2007), utgå från ett fåtal 

faktorer ignorerar komplexiteten i frågan. En nyinstitutionell ansats, tillsammans med en 

feministisk analys möjliggör däremot, med Kantolas (2006:33) ord, en analys där både 

strukturer och aktörskap anses som viktiga delar i studiet av politisk stabilitet och förändring.  

Metodologisk diskussion 

Uppsatsens metodologi är eklektisk i den mening att såväl koppling mellan teori, metodtyper 

och vilka generaliseringsbara ambitioner som anläggs på materialet skiftar mellan de två 

delstudierna. Studien bygger på en mixed-metodansats vilket innebär att de verktyg som är 

bäst lämpade för forskningsproblemet används där de bäst passar in vilket hjälper att 

synliggöra komplexiteten som kan begripliggöra problemet (Teddie och Tashakkori 2009:7f.; 
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Krook 2010:886f.). Det innebär att metodvalet är problemdrivet istället för epistemologiskt 

drivet. Som forskare är jag intresserad av att försöka förstå politiska skeenden – i det här fallet 

varför vissa kommuner implementerar ”rätt till heltid” men inte andra. När jag möter 

problemet kommer svaret påverkas av de val jag gör, hur jag ställer frågor och vilket material 

jag väljer att analysera. Dessa val är i sin tur påverkade av de erfarenheter och kunskaper jag 

besitter sedan innan (Madestam 2009:63). Konstruktionen av kunskap är därför en subjektiv 

process. Min epistemologiska utgångspunkt liknar därmed en socialkonstruktivistisk 

idétradition (Della Porta och Keating 2008:23f.). Med en mixed-metod krävs dock en 

pragmatisk syn på olika vetenskapliga kulturer eftersom olika metoder ofta utvecklats utifrån 

olika synsätt. Även om jag utgår från en socialkonstruktivistisk kunskapssyn söker studien 

begränsade komplexa kausaliteter (jmf. McBride och Mazur 2010:36f.). Metodologin 

erkänner risken med att blanda traditioner och tillhör därför ett vetenskapligt paradigm som 

utgår från ett skeptiskt förhållande till ”sanning” och ”verklighet” och som istället fokuserar 

på ”vad som fungerar som verklighet i förhållande till den ställda forskningsfrågan” (Teddie 

och Tashakkori 2009:7f.). En sådan ansats passar för att försöka förstå forskningsproblemet. I 

likhet med Franceschet (2011:67f.) vill jag studera hur liknande institutionella förutsättningar 

kan ge olika utfall. Det kräver en kontextkänslig metodologi där studieobjektens historiska, 

sociala och politiska kontext är analysens utgångspunkt (Waylen 2009:246; McBride och 

Mazur 2010:36ff.; Dahlerup och Leyenaar kommande). 

Studiens första del är kvantitativt inriktad och materialet utgörs av en enkätstudie där 203 

av Sveriges 290 kommuner har gett information om ”rätt till heltid”, politisk majoritet och 

kvinnors politiska närvaro. Materialet kompletteras med offentlig statistik. Analysmetoden 

utgörs av deskriptiv statistisk metod där analysen görs med enkla korstabeller. Den andra 

delstudien är en kvalitativ fallstudie som präglas av en FI-ansats. Materialet utgörs av 

elitintervjuer med nyckelpersoner i de studerade fallen. Det kompletteras även av 

nyhetsartiklar och formella dokument för att därigenom kunna bilda ett processpårande 

narrativ som kan analyseras för att förstå de komplexa mekanismer inom institutioner som 

både strukturerar könsrelationer och möjliggör förändring (Vennesson 2008:235; Dahlerup 

och Leyenaar, kommande). Narrativet formas av hur respondenterna beskriver kommunernas 

institutionella kontext och analyseras utifrån fyra kumulativt utvecklade koncept; lokala 

könskontrakt, preferensproblematisering, könad maktassymmetri och könade idéer. 

Koncepten kompletteras av en analysmodell som positionerar hur den institutionella 

förändringen har ägt rum och på vilket sätt de olika aktörerna agerat. Analysmodellen och 

koncepten utvecklas närmare i inledningen till den andra delstudien.   
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Delstudie 1: ”rätt till heltid”– en kartläggning 

I den första delstudien studeras sambandet mellan kvinnorepresentation respektive politisk 

ideologi och ”rätt till heltid”. Delstudien är indelad i tre avsnitt. Först diskuteras studiens 

metod och material, därefter genomförs en kartläggning av kommunerna och sist 

sammanfattas delstudiens slutsatser. 

Metod och material 

Operationell definition av ”rätt till heltid” 

För att kunna sätta in delstudiens resultat i ett teoretiskt sammanhang krävs en operationell 

definition av vad som menas med ”rätt till heltid”. Debatten om heltid inom offentlig sektor 

utgår som tidigare visat från en ojämn fördelning av heltidstjänster mellan kvinnor och män. 

Frånvaron av en heltidsnorm i kvinnodominerade yrken är betydligt högre än i manliga, även 

inom den kommunala sektorn. Det innebär att begreppet ”heltidsnorm” är könat, där heltid är 

utgångspunkten för ”maskulina” yrken – medan det är ett undantag inom ”feminina” yrken. 

Begreppet ”rätt till heltid” är därmed en utmaning av en rådande könsnorm där kontexten 

kring kvinnors arbetssituation ifrågasätts (Mackay 2011:187; Goertz och Mazur 2008:17). 

Uppsatsens förståelse av ”rätt till heltid” ska därför inte likställas med liknande, men inte 

direkt jämförbara, reformer som ”önskad sysselsättningsgrad” där anställda får rätt att själva 

önska hur mycket de vill jobba samtidigt som kommunens nyanställningsnorm inte 

nödvändigtvis är heltid. Orsaken till att jag skiljer på reformerna är att ”rätt till heltid” i 

politiska debatten framställs som en normbrytande reform som ska förändra förutsättningar 

för kvinnor inom den offentliga sektorn och öka den ekonomiska jämlikheten mellan könen. 

Eftersom konceptet ”rätt till heltid” innehåller en normbrytande ambition är det nära 

förestående att det också existerar en medveten avsändare. Därför mäts inte kommunernas 

arbete utifrån om förvaltningar själva har en ambition att förändra sysselsättningsnormen, 

utan mätbarheten görs utifrån om det existerar politiska beslut, samt om det existerar en 

faktisk implementering av reformen (Bryman 2008:159f.; Goertz och Mazur 2008:20f.).  

Datainsamling 

Kartläggningen av Sveriges kommuner har genomförts med hjälp av en enkätstudie som 

sändes ut till samtliga 290 kommuner. Svarsfrekvensen uppnådde 70 procent, eller 203 
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kommuner. Det kvalificerar in som en ”bra” svarsfrekvens för en enkätstudie (Mangione 

1995:60f. i Bryman 2008:231). Samtidigt uteblir 30 procent av kommunerna vilket minskar 

giltigheten i generaliseringen av resultatet, giltigheten diskuteras vidare i bortfallsanalysen. 

Enkäten mailades till kommunernas kontaktadresser eftersom det inte fanns en specifik 

tjänsteman som jag med säkerhet kunde rikta enkäten till i varje kommun. Den har i första 

hand besvarats av personalchefer, kommunstyrelsens sekreterare och i några enstaka fall, 

kommunchefen. Att låta tjänstemän besvara enkäten istället för politikerna är naturligt 

eftersom politikerna är mer utbytbara samtidigt som tjänstemännen, även om de personligen 

inte deltagit, troligen har tillgång till relevant information, därmed kan det också minska 

antalet bortfall. Kommunerna fick enkäten vid tre tillfällen, en första gång med information 

om projektet och därefter sändes två påminnelser till dem som ännu inte hade svarat. 

Delstudiens syfte är i första hand att uppdatera och fördjupa tidigare studiers statistik. 

Enkätfrågorna formulerades utifrån hur Vernby och Lindgren (2007) men också Kommunal 

(201) och Dagens Arena (2012) undersökt kommunernas användning av ”rätt till heltid”. 

Genom att ställa samma eller liknande frågor möjliggörs jämförelser mellan tidigare resultat 

för att därigenom stärka studiens reliabilitet (Bryman 2008:245). Enkäten var uppdelad i två 

huvudfrågor.10
 Den första; ”Finns det ett politiskt beslut om införandet av ’rätt till heltid’ i er 

kommun?” sände vidare dem som svarade ”Ja” till den andra huvudfrågan; ”Har er kommun 

implementerat ’rätt till heltid’ i den kommunala verksamheten?” Här hade informanterna 

möjlighet att svara inom fyra olika kategorier för att sortera svaren efter hur utbredd 

implementeringen är och på vilket sätt är var genomförd. I varje steg har informanterna också 

fyllt i tidpunkt för beslut, kommunstyrelseordförandes kön och partitillhörighet, 

kommunchefens kön och andelen kvinnor i kommunstyrelsen. Samtliga informanter har också 

ombetts att fylla i aktuella uppgifter för nämnda kategorier. 

Variabelurval och materialets kvalitet 

Kommunstyrelsens ordförande (KSO) är den politiska position som inom en kommun 

förfogar över högst formell makt och har liknats med en kombinerad stats- och 

finansministerpost (Lindgren och Vernby 2007:13). KSO:s roll kan ses som en formell 

institution i kommunen men samtidigt beskriver Karlsson (2012:8f.) att KSO:s befogenheter i 

hög utsträckning definieras av informella normer som är kontextuellt bundna. Det innebär att 

två kommuner med samma formella maktfördelning kan ha olika informella regler kring hur 

stark KSO bör vara. Därför torde KSO möjlighet som kritisk aktör vara olika stor, och på 



 

17 

förhand obestämd, vilket gör det till en viktig variabel att analysera. Kommunchefen å sin 

sida är högsta tjänsteman. Ny forskning visar en positiv korrelation mellan starka KSO och 

styrka hos övriga ledare i kommuner (Karlsson 2012:11). Kommunpolitikers vardag har de 

senaste tjugo åren blivit allt mer komplex med fler beslut, större ansvarsområden och nya 

politiska dimensioner att ta hänsyn till. Det ställer större krav på den politiska ledningen 

vilket har lett till en större maktkoncentration kring kommunstyrelsen. Det kräver också en 

ökad kompetens bland cheftjänstemännen vilket i sin tur stärker deras inflytande (Jonsson 

2010, 150). Därför är det relevant att inkludera en variabel om kommunchefen givet att hen 

kan antas vara den aktör i reformprocessen som ansvarar för att etablera politiken i 

förvaltningen både under beredningsprocess såväl som i implementeringsfasen. 

Den andra oberoende variabeln är politisk ideologi. Tidigare forskning har visat att 

politiska institutioner med många mandat till vänsterpartier ökar andelen valda kvinnor (Caul 

1999:94; Wide 2006:238f.). Orsaken till detta anses enligt Caul (1999:81) ligga i 

vänsterpartiers mer egalitärfokuserade ideologi vilket ökar sannolikheten att de för fram 

underrepresenterade grupper på sina vallistor. Kittilson (2006:45f.) menar också att 

vänsterpartier, i relation till högerpartier, har ett större intresse för jämställdhetsfrågor vilket i 

så fall skulle innebära att vänsterpartier mer troligen skulle driva ”rätt till heltid”.  

Av reaktioner att döma är det tydligt att verkligheten inte är så svartvit som enkätens 

frågor försöker indikera. Flera kommuner har kompletterat sina svar med redogörelser och 

material över sina beslut. Min uppfattning är att detta har gjorts på eget initiativ från 

engagerade tjänstemän. Det här var ett problem jag var medveten om innan men frågorna 

konstruerades för att möjliggöra simplifiering och kategorisering av svaren och därmed också 

möta ambitionen att jämföra materialet med tidigare studiers resultat. Det kan leda till att 

intressanta fall missas, men valet motiveras av att kommentarerna främst berör tekniska 

lösningar på sysselsättningsmål, snarare än politiska dimensioner. Därtill är den andra 

delstudien mer lämpad att finna variationer i hur kommunerna tar sig an frågan. Därför anser 

jag inte heller att enkätfrågornas kantiga karaktär avsevärt försämrar validiteten. Däremot 

påverkas materialet av att flertalet av kommunerna inte har kunnat ge exakta procentsiffror för 

kvinnorepresentationen i kommunstyrelsen vid beslut och implementering av ”rätt till heltid”. 

Det är olyckligt men det var en risk med enkätens karaktär. I den mån information om 

ledamöter har varit tillgänglig via kommunernas hemsidor har jag själv kompletterat 

informanteras svar men det har endast varit möjligt i ett antal fall därför utelämnas dessa 

variabler i analysen. Vad gäller dagens representation i kommunstyrelsen har frågan inte 
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besvarats systematiskt utan vissa kommuner har inkluderat ersättare medan andra exkluderat. 

Detta har inneburit att jag med hjälp av kommunernas hemsidor manuellt har kontrollerat 

samtliga svar. Det påverkar givetvis tillförlitligheten men samtidigt visar tidigare studier att 

variabeln är så pass central att den inte bör utelämnas.  

Bortfallsanalys 

Tabell 1 Bortfallsanalys 

 Alliansen 
Block-

överskridande 
Rödgröna Totalt 

Antal kommuner, svarande/totalt  93 / 139 34 / 42 76 / 109 203/ 290 

Bortfallsfrekvens 33,1 % 19,0 % 30,3 % 30,0 % 

Rätt till heltid (% av svarande kommuner) 19 (20,4 %) 14 (41,2 %) 39 (51,3 %) 72 (35,5%) 

Anställda i kommun/landsting i % av 

befolkning, svarande. 
24,2 % 26,1 % 27,7 % 25,8 % 

Anställda i kommun/landsting i % av 

befolkning, ej svarande. 
23,8 % 26,7 % 28,5 % 25,8 % 

Kvinnlig KSO av svarande 24 (25,8 %) 9 (26,5 %) 24 (31,6 %) 57 (28,1%) 

Kvinnlig KSO av ej svarande 11 (23,9 %) 4 (50 %) 14 (39,4 %) 29 (33,3%) 

Kvinnor i KF av svarande kommuner 42,2 % 42,4 % 44,3 % 43,1 % 

Kvinnor i KF av ej svarande kommuner 43,0 % 43,5 % 42,2 % 42,8 % 

Källor: Enkätdata; SKL (2011); Kolada; SCB statistikdatabas. 
 

Innan analysen tar vid bör det insamlade materialet studeras för att få en uppfattning av hur 

bortfallet påverkar kvaliteten. I tabell 1 delas kommunerna upp utifrån politisk majoritet för 

att kunna studera eventuella ideologiska skillnader. Ett par av resultaten i tabellen kräver extra 

vaksamhet. Inte minst uppvisar gruppen blocköverskridande majoritet en mindre 

bortfallsfrekvens än övriga. Då gruppen är betydligt mindre utgör dock varje enskilt fall en 

större förändring. Vidare, trots att det är 31 procentenheters större sannolikhet att rödgröna 

kommuner har beslutat om ”rätt till heltid” har de alliansstyrda kommunerna en högre 

svarsfrekvens. Det tyder på att bortfallet troligtvis inte har ökat av på grund av att 

kommunerna inte har beslutat om heltid. Tabellen visar också en högre andel kvinnliga KSO 

bland de kommuner som inte svarat än bland de som har svarat. 

De svarande kommunerna har en marginellt högre representation i fullmäktige, inte minst 

bland de rödgröna (2,1 % högre) vilket kan påverka resultatet givet gruppens dominans bland 

kommuner med beslut om ”rätt till heltid”. Överlag anser jag dock att bortfallsanalysen, i den 

utsträckning det är möjligt att studera, inte visar några oroande skillnader mellan grupperna.  

Trots avsaknaden av systematik i bortfallet får det givetvis konsekvenser för 

generaliserbarheten. Då studien är gjord på en fullständig population innebär det att 

informanterna inte är framtagna genom ett slumpmässigt urval. Ett totalurval med ett markant 
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bortfall riskerar att få oförutsedda samplingsfel vilket kan leda till att validiten försämras 

avsevärt på grund att datamaterialet är slumpmässigt framtaget (Bryman 2008:182). 

Bortfallsanalysen indikerar dock en relativt god heterogenitet i såväl gruppen för svarade som 

bortfallna kommuner. Till exempel visar variabeln anställda i kommun/landsting som andel 

av befolkningen inte på några skillnader, vilket tyder på att storleken på personalstyrkan inte 

betyder något för viljan att svara på frågor om personalpolitik. Heterogeniteten bekräftas 

också av de små skillnaderna mellan storleken på kommunerna. Sveriges mediankommun har 

en befolkningsmängd på 15 243 invånare, av de svarande kommunerna är medianen 15 629 

och bland bortfallet 14 851. Det indikerar att något större kommuner svarar på enkäten vilket 

kan antas logiskt då dessa troligen har större resurser för att möta medborgares förfrågningar.  

Hur positiv bortfallsanalysen än är kan resultatet inte utsträckas till en hel population. 

Däremot bör det vara möjligt att göra begränsade men generella antaganden utifrån resultatet.  

Analys av data 

Tidigare kvantitativa studier har visat att substantiell representation bör kontrolleras mot en 

rad olika kontrollvariabler för att inte riskera förklara en falsk kausalitet (Wängnerud och 

Sundell 2012).”Rätt till heltid” bör därför även testas mot t.ex. arbetsmarknadsstruktur, lokal 

ekonomi eller demografi. Samtidigt krävs välavvägda avgränsningar för att nå tydliga resultat 

utan att drunkna i material, vilket gör att dessa variabler är av underordnad betydelse. 

Skillnaden mellan min och tidigare studier är att jag studerar två beroendevariabler; 

politiskt beslut om ”rätt till heltid” och implementering av rätt till heltid. Vernby och 

Lindgren (2007) beskriver ett ensidigt samband mellan hög kvinnorepresentation på centrala 

poster och beslut om ”rätt till heltid”. För att undersöka om det ensidiga sambandet är relevant 

utifrån förförståelsen om representation som styrande variabel studerar jag också nästa steg, 

om beroendevariabeln är lika stark när det kommer till implementering av rätt till heltid. I 

analysen studeras kausaliteten mellan beroendevariablerna separat. De oberoende variablerna 

är; politisk majoritet; KSO:s kön; kommunchefens kön; andel kvinnor i kommunstyrelsen. 

Utöver dessa kontrollerar jag också för följande kontrollvariabler andel kvinnor i 

kommunfullmäktige; anställda i kommun/landsting; arbetslöshet; befolkningsmängd. 

Kontrollvariablerna är utvalda för att säkerställa att det inte finns andra tydliga institutionella 

faktorer som påverkar kommunernas inställning till heltidsreformen.  

Datamaterialet analyseras med deskriptiv statistisk metod där resultaten presenteras i 

korstabeller för att kunna genomföra en bivariat analys (McBride och Mazur 2010:40). 
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Kartläggning 

Tabell 2 Beskrivande statistik - med och utan heltidsbeslut 

Procent av undersökta kommuner 

Variabler 

Beslut Ej beslut Totalt 

2005 2012 2005 2012 2005 2012 

Antal kommuner 56 72 216 131 272 203 

Andel kommuner 20,6 % 35,5 % 79,4 % 64,5 % 100 % 100 % 

Andel kvinnor i kommunfullmäktige (medelvärde) 43 % 43 % 42 % 43 % 42 % 43 % 

Andel kvinnor i kommunstyrelsen (medelvärde) 37 % 40,1 % 33 % 38,5 % 34 % 39,1 % 

Kvinnlig KSO 34 % 38,9 % 19 % 21,4 % 22 % 28,1 % 

Andel kvinnliga kommunchefer - 30,6 % - 26,0 % - 27,6 % 

Alliansstyre 27 % 26,4 % 31 % 56,5 % 30 % 45,8 % 

Blocköverskridande styre 20 % 19,4 % 27 % 15,3 % 25 % 16,7 % 

Rödgrönt styre 54 % 54,2 % 43 % 28,2 % 45 % 37,4 % 

Anställda i kommun/landsting andel av befolkningen - 26,4 % - 25,6 % - 25,8 % 

Medelvärde för arbetslöshetsnivå - 7,6 % - 6,7 % - 7,0 % 

Median av befolkningsmängd - 18 742 - 15 224 - 15 629 

Kommentar: Variabler som endast visar data för 2012 har inte tillräckligt likvärdig form för jämförelse med 

Lindgren och Vernby (2007:15). Procenttalen visar procent av de undersökta kommunerna, inte av samtliga 

kommuner. Statistiken visar årets representation och inte statistiken för beslutstillfället. 

 

Tabell 2 bygger till stor utsträckning på samma upplägg som tabell 1 i Lindgren och Vernbys 

artikel (2007:15) och beskriver hur ”rätt till heltid” har spridits bland deltagande kommuner. 

Analysen utgår inte helt från samma variabler, men en jämförelse i de variabler som den 

refererade studien fann relevanta är ändå möjlig. Av de 203 svarande kommunerna är det 72 

stycken eller 35,5 procent som har tagit ett politiskt beslut om ”rätt till heltid” (jmf. med 272 

kommuner varav 56 med beslut år 2005). Utvecklingen från tidigare studier är nära 15 

procentenheter. Fördelningen mellan de olika politiska majoriteterna har procentuellt sett inte 

förändrats. Däremot har maktförhållandena inom kommunerna förändrats markant på de två 

val som varit mellan undersökningarna. Det finns därför flera sätt att studera ”rätt till heltid” i 

relation till politisk majoritet (se vidare tabell 6).   

Enkätstudien befäster att representationen i kommunfullmäktige inte tycks ha någon 

större effekt. När det gäller kommunstyrelsen och KSO ökar däremot kvinnorepresentationen 

mellan 2005 och 2012 Vad gäller kommunstyrelsen har skillnaden mellan kommuner som har 

respektive inte har heltidsbeslut minskat med hälften sedan 2005 samtidigt som antalet 

kommuner som tagit beslut har ökat. Om representationen i kommunstyrelsen skulle vara av 

avgörande karaktär borde det innebära att det i så fall finns en tröskel som kommunerna ska 

överstiga för att beslut ska tas. Tabellens resultat stärker Dahlerups (1988; 2006) kritik mot 
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tanken om att kvinnorepresentationen måste nå en specifik nivå för att representationen ska 

påverka politikens inriktning. En rad kommuner har också i kommentarer till enkäten påtalat 

att kommunstyrelsens roll vid besluten har varit marginell. Genom bivariat korrelationsanalys 

bekräftas också tendensen i tabell 2 och ger inget stöd för ett signifikant positivt samband 

mellan andelen kvinnor i kommunstyrelsen och heltidsbeslut. Vidare, sannolikheten att en 

kommun med heltidsbeslut har en kvinnlig KSO är 2,5 procentenheter större idag än vid den 

tidigare mätningen. Dessutom är det 17,5 procentenheters skillnad mellan kommuner med 

respektive utan heltidsbeslut. Det innebär att kommuner som idag har beslut om ”rätt till 

heltid” också med större sannolikhet har en kvinnlig KSO. Frågan är om det innebär att 

Lindgren och Vernbys tes verifieras? Det är inte en helt oproblematisk läsning. Vilket kön 

KSO har vid ett specifikt mättillfälle (2002 för Lindgren/Vernby; 2012 för min mätning) är 

inte det relevanta att studera. Snarare bör KSO studeras vid tidpunkten för själva beslutet, 

vilket görs i tabell 3 och 6. Därmed är det inte relevant att tala om effekten av kritiska aktörer 

förrän det klargörs hur representationen såg ut vid tillfället för beslut och implementering. 

Slutligen tar tabell 2 upp arbetslöshetsnivå; andelen anställda i kommun och 

landstingssektor av kommunens totala arbetskraft samt; befolkningsmängd. Samtliga tre 

variabler är något högre för kommuner med heltidsbeslut än kommuner utan. Här är jag dock 

enig med Lindgren och Vernby (2007:16) som menar att empirin inte visar tillräckligt tydliga 

skillnader för att de ska vara relevanta som styrande variabler, även om variablerna kan 

användas som argument i den politiska debatten kring ”rätt till heltid”. Det innebär att de 

oberoende kontrollvariablerna inte sticker ut i tabellanalysen. I tabell 3 och 4 fördjupas därför 

analysen av de variabler som operationaliserar Dahlerups (1988; 2006) och Childs och 

Krooks (2006; 2009) teorier om kritiska aktörer.  
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Kvinnors representation och rätt till heltid 

Tabell 3 Kommunstyrelsens ordförande och rätt till heltid 

  Kvinna Man Totalt 

Beslut  

(72 st.) 

Socialdemokraterna 21 38 59 st.  (81.9 %) 

Centerpartiet 1 2 3 st. (4,1 %) 

Moderaterna 0 8 8 st. (11,1 %) 

Kristdemokraterna 0 1 1 st. (1,4 %) 

Lokalt parti 0 1 1 st. (1,4 %) 

Totalt 22 st. (30,5 %) 50 st. (69,5 %)   

Implementering 

(52 st.) 

Socialdemokraterna 16 29 45 st. (86,5 %) 

Centerpartiet 0 2 2 st. (3,8 %) 

Moderaterna 0 4 4 st. (7,7 %) 

Kristdemokraterna 0 1 1 st. (1,9 %) 

Totalt 16 st. (30,8 %) 36 st. (69,2 %)  
 

Tabell 3 beskriver vilket parti KSO kom från och vilket kön hen hade vid tidpunkten för 

beslut och implementering av ”rätt till heltid”. Tabellen visar att andelen kvinnliga KSO var 

lägre vid det faktiskta beslutet (30,5 %) och vid implementeringen (30,8 %) än vid Lindgren 

och Vernbys studie (34 %), men också lägre än dagens andel (38,9 %). Däremot är andelen 

högre än den totala andelen kvinnliga KSO både vad gäller idag (28,9 % av samtliga 

kommuner, 28,1 % av deltagande kommuner) och vad gällde 2002 (22 %). Det betyder att 

sannolikheten för att en kommun har ”rätt till heltid” är något högre om KSO är kvinna, det 

betyder emellertid inte att effekten har en betydande förklaringskraft.  

Tabell 3 visar däremot på andra, mer tydliga resultat. Vid nästan 82 procent av besluten 

representerade KSO Socialdemokraterna. Tendensen stiger med ytterligare fyra 

procentenheter när implementeringen studeras. Det ska tydliggöras att Socialdemokraterna 

idag innehar ordförandeposterna i 141 stycken, 48,6 procent, av totalt 290 kommuner vilket 

innebär att beslut om ”rätt till heltid” är kraftigt överrepresenterade i socialdemokratiskt 

styrda kommuner. Bland kommuner med kvinnlig KSO vid tidpunken för beslut 

representerade 21 av 22 Socialdemokraterna och bland de kommuner med kvinnlig KSO som 

har implementerat heltidsnormen har samtliga kommit från Socialdemokraterna. 

Tabell 4 Kommunchefen och rätt till heltid 

 Kvinna Man Okänt/annat 

Beslut 19,4 % 75 % 5,6 % 

Implementering 23,1 % 71,1 % 5,8 % 

Kommentar: Fyra informanter vid beslut och tre informanter vid implementeringen har valt att inte definiera 

kommunchefen utifrån kategorierna ”man” och ”kvinna”.  

Tabell 2 beskrev att andelen kvinnliga kommunchefer 2012 var 27,6 procent och bland 

kommuner med ett heltidsbeslut var andelen tre procentenheter högre. Tabell 4 beskriver 

andelen kvinnliga kommunchefer vid tidpunkten för beslut och implementering, resultatet 
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visar en lägre andel kvinnliga kommunchefer vid relevanta mätpunkter jämfört med dagens 

nivå. Nivå är även lägre än andelen kvinnliga kommunchefer i kommuner utan heltidsbeslut. 

Det tycks därmed inte existera en korrelation mellan kommunchefens kön och beslut heltid. 

Tabell 5 Implementeringsform 

 Skriftligt avtal som gäller i 

all verksamhet 

Skriftligt avtal som gäller i 

vissa verksamheter 

Muntlig 

överenskommelse 

Totalt 9 st. 39 st. 4 st. 

Alliansen 1 st. 12 st. 0 st. 

Blocköverskridande 1 st. 9 st. 2 st. 

Rödgrön 7 st. 18 st. 2 st. 

Kvinnlig KSO 2 st. 13 st. 1 st. 

Kvinnlig KC 2 st. 10 st. 0 st. 
 

Enkäten undersökte även på vilket sätt och i vilken mängd kommunerna implementerat ”rätt 

till heltid”. Eftersom det handlar om ett fåtal fall i varje kategori redovisas här endast antalet 

och inte andelen. Tabell 5 beskriver inga anmärkningsvärda resultat vad gäller 

könskategorierna. När det gäller alternativet om avtal i hela verksamheten så sticker återigen 

de rödgröna kommunerna ut, vilket antyder att de är mer benägna att generalisera reformens 

spännvidd. I sin helhet tycks inte typen av implementering vara en betydande vattendelare.  

Samtidigt menar jag att själva implementeringen av en så pass stor reform som ”rätt till 

heltid” kan ses som ett starkare tecken på en aktiv jämställdhetspolitik än vad det faktiska 

beslutet innebär. Ett sådant resonemang finner stöd i flera av de kommentarer kommunerna 

lämnade på enkäten. I dessa kommentarer framstår ”rätt till heltid” i flera fall som en 

tungrodd reform som möter skepsis från såväl förvaltningschefer som delar av 

personalstyrkorna. Även om ett politiskt beslut existerar beskriver flera kommuner att det 

enbart är i delar av verksamheten som implementeringen har lyckats fullt ut (jmf. Pincus 

2002). Med stöd i Pincus teorier om motstånd mot jämställdhetspolitiska reformer menar jag 

därför att det inte är förrän den faktiskta implementeringen är påbörjad som initiativet kan ses 

som en verklig jämställdhetspolitisk gärning. I tabell 3 syns dock inga större skillnader mellan 

beslut och implementering. Andelen kvinnliga ordförande är marginellt högre, däremot är 

sannolikheten större att kommunen styrs av Socialdemokraterna. Av de tjugo kommuner som 

tagit ett beslut men ännu inte har implementerat det har tolv kommuner tagit beslutet under de 

senaste två åren. Med tanke på reformens karaktär är det rimligt att anta att det krävs tid innan 

den kan implementeras. Av de 8 kommuner som återstår finns däremot en överväldigande 

manlig dominans då KSO i samtliga fall var män och sex av åtta kommunchefer var män vid 

heltidsbeslutet. Även om gruppen är begränsad är det ändå en tendens till en könad 
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maktassymmetri, i meningen att frågans prioritet inte har blivit så hög att politikerna väljer att 

investera tillräckligt med energi för att lösa den (jmf. Franceschet 2011:64).  

Ideologi före könsbaserade intressen 

Tabell 6 Beslut och representation fördelad på politisk majoritet 

 Alliansen Blocköverskridande Rödgröna 

Innehav av KSO vid beslut (kvinnor inom parantes) (1) 12 st. (0) 1st. (21) 59 st. 

Andel politiska beslut 20,4 41,2 51,3 

Andel implementerade beslut 14,0 35,3 35,5 

Andel kvinnlig KSO idag 25,8 26,5 31,6 

Andel kvinnliga KSO i kommuner med beslut 26,3 57,1 38,5 

Andel beslut bland kvinnliga KSO 20,8 (5/24) 88,9 (8/9) 62,5 (15/24) 

Andel kvinnor i KS 39,3 35,7 40,3 

Andel kvinnor i KS med beslut 38,2 38,0 41,8 
 

Kön är inte en lika tydligt styrande variabel som på förhand antogs. Däremot tycks politisk 

majoritet vara mer relevant än vad som gjordes gällande av Lindgren och Vernbys studie. I 

tabell 6 beskrivs förhållandet bland de svarande kommunerna inom de politiska blocken för 

sig. Fördelen med en inomblocksanalys är att det ger en tydligare bild av engagemangets nivå 

inom blocken, snarare än mellan kommuner generellt. Blockskillnaderna är här tydliga. Det är 

en betydligt större sannolikhet att rödgröna kommuner både ansvarat för beslut och idag har 

beslut om ”rätt till heltid” än alliansstyrda kommuner. Liknande skillnad gäller för kommuner 

som har implementerat reformen. Tabellens mest slående resultat är dock skillnaden mellan 

”andel kvinnliga KSO i kommun med heltidsbeslut ” och ”andel beslut bland kvinnliga 

KSO”. Den första kategorin visar hur många kommuner med beslut som idag har en kvinnlig 

KSO. Den andra kategorin visar hur stor andel av det totala antalet kommuner med kvinnliga 

KSO som har beslut. Av de svarande kommunerna är antalet rödgröna och alliansstyrda 

kommuner med kvinnlig KSO lika många (24 st.), samtidigt är det 41,7 procentenheter högre 

sannolikhet att de rödgröna kommunerna har beslutat om ”rätt till heltid”.  

Det här tyder på två saker. För det första, det går inte ensamt peka på att KSO bör vara en 

kvinna, däremot, för att hen ska vara en kritisk aktör, är sannolikheten större att personen 

både är kvinna och representant för en rödgrön (eller blocköverskridande) majoritet. För det 

andra bekräftas Gustafssons (2008:117) analys om att könspolitiska ageranden är av 

underordnad betydelse i relation till ideologiskt styrda ageranden i svensk kommunpolitik. Ett 

könspolitiskt agerande kan möjligen existera givet att ideologin tillåter det.  
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Sammanfattande slutsatser 

Kartläggningen av hur utbrett ”rätt till heltid” är i svenska kommuner har gjorts i relation till 

Lindgren och Vernbys studie. Resultatet visar att utvecklingen mellan deras mätpunkt (2005) 

och min (2012) har varit tydlig. Men av min kartläggning framgår det att det finns en rad 

problem med tidigare slutsatser. Framförallt kan kopplingen mellan kvinnlig KSO och ”rätt 

till heltid” ifrågasätts. När könsrepresentationen studeras vid tidpunkten för beslutet 

framträder en mer komplicerad bild. Sambandet kan anas men är inte på något sätt starkt.  

Istället för att stirra sig blind på representationen bekräftar min studie behovet av mer 

komplicerade förklaringsmodeller där fler institutionella faktorer inkluderas. Partiideologi är 

den variabel som i min analys får tydligt utslag där vänsterpartier i högre utsträckning beslutar 

om, och implementerar ”rätt till heltid”. Det stärker den tidigare forskningens bild av dessa 

som mer ”kvinnovänliga” partier med en lämplighetslogik som i större utsträckning möjliggör 

jämställdhetspolitiska initiativ (jmf. Chappell 2006:231; Kittilson 2006; Wide 2006).  

Även om Lindgren och Vernbys slutsats inte håller, antyder min kartläggning ändå ett 

intressant resultat gällande kvinnors politiska närvaro. 38,9 procent av de kommuner som har 

beslutat om rätt till heltid har idag en kvinnlig KSO, bland övriga kommuner är den siffran 

endast 21,4 procent. Det här skapar en nyfikenhet kring vad skillnaden kan bero på. En högre 

representation av kvinnor och ett minskat glastak till centrala maktpositioner har tidigare 

beskrivits som ett resultat av ett modernistiskt lokalt könskontrakt (Wide 2006). Med andra 

ord, lokala institutioner så som politiska institutioner, arbetsmarknadsstruktur och 

familjenormer påverkar den deskriptiva representationen.  

Frågan är om det lokala könskontraktet inte enbart påverkar den deskriptiva 

representationen utan också sannolikheten att jämställdhetspolitiska reformer genomförs, 

oavsett representation? Tillsammans med övriga resultat talar detta för att relationen mellan 

institutionella teorier likt lokala könskontrakt och införandet av jämställdhetspolitik bör 

studeras närmare.  
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Delstudie 2: Institutionell förändring i Nynäshamn och Eskilstuna 

På Nynäshamns hemsida fastslås att Nya Tider är ett unikt långtgående projekt där anställda i 

kommunens verksamhet får möjlighet till en heltidstjänst. I kommunens informationsmaterial 

lyfts jämställdhet som det främsta skälet till projektet. I Eskilstuna skrevs i valrörelsen 2010 

en avsiktförklaring mellan fackförbundet Kommunal och Socialdemokraterna där kommunens 

personal skulle garanteras ”rätt till heltid”, sedermera omformulerat till ”rätt till önskad 

sysselsättningsgrad”. Processen har präglats av konflikter mellan olika intressen och 

implementeringen har inte lyckats. Nynäshamn och Eskilstuna är därmed två kommuner med 

en tydlig problembild men där den institutionella förändringen har fungerat helt olika. I den 

andra delstudien studeras dessa processer för att försöka förstå institutionell förändring. Innan 

fallstudierna tar vid operationaliseras den metod och de koncept som vägleder studien. 

Metod och material 

Ambitionen med delstudien är att bidra med teoriutveckling. Den bygger på två fallstudier där 

två intressanta kommuner studeras enskilt. Fallstudierna är inte komparativa, däremot är den 

avslutande konklusionen gemensam vilket borgar för en jämförande diskussion (jmf. Wide 

2006:266). Fallstudiemetodens fördel ligger i beskrivningen av ett mer komplext pussel som 

genom studiet av enskilda policyprocesser ökar förståelsen av den specifika förändringen 

(Vennesson 2008; Franceschet 2011:67). En fallstudie är därför inte en studie av en händelse 

utan snarare en djupdykning för att fånga ett exempel på en process (Sundström 2003:15). Det 

är i talet om institutionerna vi kan blottlägga hur de könade normerna är konstruerade. Genom 

att beskriva fallens process som ett narrativ – en berättelse om processen – blottläggs också 

hur olika institutioner deltar i formandet av reformen. Med hjälp av teoretiska koncept 

analyseras därför hur centrala aktörer förhåller sig till ”rätt till heltid” specifikt och 

jämställdhetspolitik generellt (jmf. Tansey 2007:765; Vennesson 2008:233f.). I linje med 

Barrling-Hermansson (2004) och Madestam (2009) menar jag att intervjustudier gynnas av en 

abduktiv ansats där empiri varvas med teori. När materialet diskuteras kommer upptäckterna 

kopplas direkt till de teoretiska koncept och den analysmodell som beskrivs senare. 

Förtjänsten med abduktion är att stå fri från teoretisk bundenhet och låta materialet driva 

framåt, samtidigt som materialet tolkas utifrån och förstås med hjälp av teoretiska verktyg 

vilket kan synliggöra implicita könade karaktärer (jmf. Barrling-Hermansson 2004:60f.; 

Goertz och Mazur 2008:18). Eftersom respondenterna beskriver väldefinierade händelser och 

processer kan det vid en första läsning vara svårt att se hur abstrakta koncept kan bidra till 
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förståelsen av ett konkret material. Genom att varva det beskrivna narrativet med teoretiska 

kopplingar lyfts materialet från sin konkreta nivå till en högre abstraktionsnivå där det tolkas 

utifrån en teoretisk förståelse (Mair 2008:186f; Madestam 2009:82). Det förutsätter dock att 

väldefinierade koncept används för att inte riskera studiens validitet (Goertz och Mazur 2008; 

Mair 2008). Utifrån den abduktiva ansatsen och synen på teoretiska koncept som 

intellektuella hjälpmedel för analys av institutioner kan min metod beskrivas i fyra steg.  

Figur 1 Fallstudiens metod i fyra steg 

1. Fyra teoretiska koncept och en analysmodell utvecklas. De är kontextuellt anpassade till processen kring 

”rätt till heltid” i Nynäshamn och Eskilstuna. 

2. Kommunernas process beskrivs som ett narrativ. Narrativet innehåller historisk kontext, specifika händelser, 

kritiska aktörer och centrala argument. 

3. Analysen inkluderar ett abduktivt växelspel mellan empiri och teori där koncepten motiverar hur specifika 

fenomen i narrativet kan tolkas. 

4. Utifrån koncepten och analysmetoden avslutas analysen med en generell diskussion kring vardera falls 

process i sin helhet. 

 

Delstudiens material bygger i första hand på intervjuer med nyckelpersoner. Vidare 

analyseras sammanträdesprotokoll, strategiplaner samt relevanta nyhetsartiklar. Detta 

kompletteras med offentlig statistik över den kommunala kontexten. Materialurvalet har inte i 

första hand styrts av tydliga avgränsningar, istället har jag samlat in det material som jag och 

mina respondenter ansett vara relevant. Däremot har jag prioriterat de centrala aktörernas 

berättelser som det primära vilka därför ges mer utrymme i analysen än övrigt material.    

Fallurval 

För att tillmötesgå delstudiens syfte bör fallurvalet lämna tanken om slumpmässighet. Mitt 

urval liknar vad Glaser och Strauss (1967:62) kallar ett ”teoretiskt urval”, ett urval som görs 

för att finna kategorier och relationer som kan bidra till teoriutveckling. Urvalet styrs därmed 

av ett intresseperspektiv där fallen är av speciellt intresse tack vare sin karaktär (Blaike 

2009:191). Fallstudievalen styrs också av nödvändiga avgränsningar. Även om fler fall skulle 

öka generaliserbarheten i studien finns inget utrymme tidsmässigt eller omfångsmässigt att 

studera fler än två kommuner. Antalet fall hålls därför nere för att behålla djupet i studien. 

I likhet med den komparativa metoden olika-utfallsdesign, menar jag att det mest 

intresseväckande är att utgå från att de två studerade kommunerna är lika i sin form men 

skiljer i utfallet (Esaiasson et al. 2007:130f.). I den här studien innebär det att 

implementeringsprocessen av ”rätt till heltid” har fallit olika ut. Kommunerna bör inte avvika 

radikalt från varandra i viktiga delar såsom politisk majoritet, kvinnors politiska 
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representation eller arbetsmarknadsstruktur (Esaiasson et al. 2007:140). Jag menar att ett 

liknande förhållningssätt till urvalet också stärker studier som är inriktade på teoriutveckling.  

I appendix 2 beskrivs urvalet i detalj. Den främsta likheten mellan Nynäshamn och 

Eskilstuna är deras historia som tydliga industrikommuner vilket också har präglat de 

politiska institutionerna där Socialdemokraterna har haft ett oavbrutet maktinnehav sedan 

rösträttens införande. Skillnaderna är däremot stora i fråga om befolkningsmängd och 

arbetslöshetsgrad, där Nynäshamn är en mycket mindre kommun och Eskilstuna under en 

längre period haft hög arbetslöshet. Vidare är båda utpendlingskommuner och kan räknas in i 

samma geografiska region vilket tyder på liknande geografiska förutsättningar. 

Mest relevant som urvalskriterium är dock möjlighet till intressant teoriutveckling.11
 Jag 

menar att Nynäshamn och Eskilstuna är två kommuner som på förhand uppvisar ett intresse 

för jämställdhetsfrågor. Samtidigt har kommunernas arbete med ”rätt till heltid” sett helt olika 

ut. I Nynäshamns fall startades arbetet under 2005, initiativet kom från den politiska 

ledningen och processen genomfördes i tätt samarbete med fackförbundet Kommunal. 

Kommunen har också i efterhand förts fram som ett gott exempel av Kommunal. I Eskilstunas 

fall dök frågan upp på dagordningen under valrörelsen 2010. Implementeringsprocessen har 

dock varit problematisk och efter en längre konflikt mellan Kommunal och kommunen lade 

facket ner förhandlingarna. 

Intervjuer som materialinsamling 

Delstudiens huvudsakliga material utgörs av intervjuer med kritiska aktörer i Nynäshamn och 

Eskilstuna. Det är genom respondenternas beskrivning av kommunernas institutioner jag 

formar det narrativ som omgärdar Nynäshamn och Eskilstunas arbete med ”rätt till heltid” 

(jmf. Barrling-Hermansson 2004:41). Intervju som metodform hjälper mig att blottlägga 

tidigare osynliga sammanhang mellan faktorer i den institutionella processen (Vennesson 

2008:234). Elitintervjuer är intervjuer med aktörer – exempelvis politiker – som i kraft av sin 

position innehar initierad information om den studerade processen (Tansey 2007:766).  

Intervjuformen har varit semistrukturerad vilket är en god metod när respondenten är 

specialiserad kring den undersökta frågan, eftersom öppna frågor inte binder respondenten till 

förbestämda svar (Leech 2002:665). Om respondenten själv får konstruera sina svar kan det 

leda vidare till en bredare diskussion än vad som från början var tänkt och därigenom bredda 

förståelsen (Aberbach och Rockman 2002:674). Mina frågor är ställda så att respondenterna 

får möjlighet – och blir inspirerade till – reflektion. Ambitionen har varit att respondenterna 
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skulle beskriva kommunpolitiken som en pågående process djupt sammanbunden med den 

lokala kontexten. Därför har intervjuerna delvis svävat iväg från ”rätt till heltid” och 

behandlat hur kommunen är strukturerad i stort, något jag tror kan underlätta förståelsen av i 

vilken kontext respondenten placerar frågan. Intervjuformen innebär att samma frågor inte 

lämpar sig för samtliga respondenter. I appendix 3 presenteras därför enbart en tematisk 

intervjuguide. Barrling-Hermmansson (2004:47) beskriver det som en fördel att intervjun sker 

i respondentens arbetsmiljö då det tycks ge bättre minnesbilder. Så har skett med ett undantag, 

där intervjun genomfördes via telefon. Intervjuernas omfång har varierat mellan 37 och 65 

minuter. För att välja mina respondenter har jag använt mig av ett kombinerat lämplighets- 

och snöbollsurval där aktörernas roll i processen varit det primära. Ett lämplighetsurval 

stärker validiteten genom respondenternas närhet till forskningsproblemet (Tansey 2007:768). 

Från början var avsikten att intervjua kommunernas KSO och kommunchef, men allt 

eftersom övrigt material studerades och kontakten togs med dessa fick den strategin justeras. 

Istället för ett strikt urval av jämförbara elitrespondenter har tillgänglighet och kunskap fått 

styra det faktiskta urvalet. Det har inneburit att i Nynäshamn har två personer intervjuats, 

KSO Anna Ljungdéll (S) samt kommunchefen Birgitta Elvås. Valet av dessa respondenter 

kan påverka validiteten eftersom de båda inte innehaft nyckelpositioner under processens 

gång och därför kommer jag längre från primärmaterialet (Madestam 2009:80). Samtidigt var 

det svårt, inom den givna tidsramen, att få tillgång till deras företrädare. Ljungdéll har 

däremot under processens gång haft andra ledande positioner i kommunen. Kommunens roll 

som förebild har dessutom ”tvingat” Elvås att sätta sig in processens gång. Det menar jag 

rättfärdigar dem som respondenter. I Eskilstuna var det mer angeläget att lyssna till flera olika 

röster för att kunna förstå konflikten (jmf. Esaiasson et al. 2007:141). Respondenterna från 

Eskilstuna är KSO Jimmy Jansson (S); Maria Chergui (V) kommunalråd, ordförande i 

jämställdhetsutskottet och ledamot i personalutskottet; Marita Schwartz, HR-direktör samt; 

Theresia Jansson, ordförande för fackförbundet Kommunal i Eskilstuna. De tre första har 

innehaft sina positioner under processen. Theresia Jansson tillträdde däremot som ordförande 

under studiens genomförande. Hon har emellertid varit styrelseledamot tidigare och bör därför 

ha tillräcklig insyn i processen för att bibehålla validiteten. 

Intervju som metod innebär oundvikligen att jag som forskare påverkar materialets 

karaktär. En annan forskare med en annan förförståelse hade förmodligen gjort andra 

tolkningar av respondenternas svar. Madestam (2009:62f.) menar att det kräver ett reflexivt 

förhållningssätt till sin position för att därigenom ge läsaren chansen att följa forskarens 
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tankegångar. Att intervjua elitrespondenter har traditionellt ansetts medföra problem såsom att 

det är svårt att få tillträde till dem eller att de uppträder vaksamt och kalkylerande (Madestam 

2009:69). Jag har upplevt att öppenheten till och maktförhållandena mellan mig och 

respondenten har skiftat mellan varje intervju. Eftersom ambitionen var en samtalsliknande 

situation är mitt bemötande av respondenterna viktigt för hur intervjun fortskrids. Jag har 

upplevt att respondenternas lyhördhet kring forskningens fokus har skiftat, vilket kan ha 

påverkat deras svar. Samtliga respondenter har fått en grundlig information om 

forskningsprojektets inriktning, vilket kan ha påverkat respondenterna att sammankoppla ”rätt 

till heltid” med jämställdhet. Flertalet av respondenterna har varit måna om att ”berätta hur 

det ligger till” för mig. Det kan tolkas som att de upplevde mig som oerfaren. Det kan dock 

vara positivt då respondenten känner sig kunnig och därigenom blir avslappnad (Madestam 

2009:63). Detta har emellertid inte gällt alla, ett par av respondenterna har tvärtom varit 

restriktiva och nervösa. I dessa fall har min ambition varit att ge dem tid att tala om vad de 

upplever som intressant, för att skapa ett förtroende mellan oss.  

Analysverktyg för institutionell förändring 

Många av studiens centrala begrepp är abstrakta i sin form. Därför krävs en noggrann 

konceptualisering av studiens teori för att kunna analysera det kvalitativa materialet (McBride 

och Mazur 2010:27). I detta kapitel konstruerar jag, utifrån olika teoretiska bidrag, fyra 

centrala koncept; lokalt könskontrakt, preferensformering, könad maktassymmetri och könade 

idéer samt en analysmodell för studie av gradvis institutionell förändring. Formandet av egna 

analysverktyg är ett sätt att säkerställa studiens validitet. 

Konceptualisering av teoretiska begrepp 

Att förstå den institutionella och politiska kontexten är enligt HI och FI en mycket viktig del i 

analysen av institutionell förändring, eftersom möjligheten till förändring skiljer sig från tid 

till tid (Mahoney och Thelen 2010:18). Politisk aktivitet bör därmed inte mätas med statiska 

formler utan analysen bör bero på situationens kontext (Steinmo 2008:126). Tidigare 

forskning visar att jämställdhetspolitikens möjligheter i det lokala samhället hänger samman 

med hur ”moderna” respektive ”traditionella” de lokala institutionerna är (Forsberg 1997; 

Wide 2006). Jag delar den utgångspunkten och en viktig del i förståelsen av en kommuns 

kontext blir därmed att synliggöra dess historiska struktur. Ett första steg är att definiera hur 

det lokala könskontraktet ser ut, inom vilka ramar könsrollerna i Nynäshamn och Eskilstuna 
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konstrueras. Konceptet är en social regim och utgår från Hirdmans (1988:54; 2003:77ff.) 

definition av genuskontraktet12 men förtydligar att varje lokal kontext konstruerar ett särskilt 

kontrakt för hur ”könen” ska ”vara” (Wide 2006:21). I den här studien fokuseras; lokala 

politiska institutioner; den lokala arbetsmarknaden; delar av socialsystemen. Även om den 

nationella jämställdhetspolitiken inverkar på de lokala institutionerna får politiken ändå sin 

egen rumsliga variation genom hur dessa institutioner praktiserar könsmaktsordningen (Wide 

2006:223). Därmed kan könskontrakt förstås som ett lokalt spårberoende där synbart neutrala 

institutioner har inneboende könsnormer som i sin karaktär är svårföränderliga. Ett exempel 

på hur institutioner skiljer sig mellan kommuner är mäns uttag av föräldrapenning. 2011 

skilde det 19,5 procentenheter mellan den mest jämställda kommunen (Knivsta 32,5 %) och 

minst jämställda kommunen (Dorotea 13 %). Sökandet efter lokala könskontrakt kombinerar 

betydelsen av formella och informella institutioner med den feministiska grundidén, att kön är 

en social konstruktion med inneboende maktordningar som i alla nivåer av samhället 

definierar sociala och politiska relationer (Hirdman 2003:97). Därmed är kontraktsteorin en 

viktig utgångspunkt i en feministisk institutionalism.  

En annan del av kontextförståelsen är problematisering av preferensformering 

(Franceschet 2011:63). Likt tanken om lokala könskontrakt är utgångspunkten att institutioner 

påverkar individers preferenser eftersom samhällets normer och värderingar är inbyggda i 

institutionerna. På det sättet stabiliseras ofta institutioner genom självstärkande krafter 

(Pierson 2004:37). Politiska system konstruerar majoritetens preferenser som i sin tur har 

konstruerats av hur andra institutioner är formade (Franceschet 2011:64; jmf Lukes 

2008:141ff.). Aktörers preferenser avspeglar därför de institutioner som formulerar det sociala 

handlingsutrymmet. Det innebär att även om andelen kvinnor i ett parlament ökar, eller om de 

feministiska aktörerna blir fler, behöver det inte förändra politiken (Franceschet 2011: 64). I 

den institutionella förändringen sker kompromisser och resultatet kan skilja sig från 

ursprungstanken (Mahoney och Thelen 2010:13). Beroende på aktörernas kontextuella 

maktposition är det olika svårt för enskilda aktörer att förändra institutionens preferenser. En 

stark förvaltningschef som är negativit inställd till en reform kan genom sin position förhindra 

förändring (Pincus 2002:180), å andra sidan kan en kritisk aktör i kommunfullmäktige driva 

igenom reformen trots motstånd i kommunledningen och därigenom förändra institutionen.  

Politiska institutioner strukturerar och distribuerar makt och definierar därigenom de 

politiska makthierarkierna (Pierson 2004:36; jmf. Lukes 2008:152). Franceschet (2011:65) 

menar att det leder till könade maktassymmetrier. En maktassymmetri kan förstås som en 
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institutionell konstruktion där maktrelationer normaliseras och därigenom osynliggör 

ojämlika förhållanden (Lukes 2008:147; Pierson 2004:37). Ett exempel är sakpolitisk hierarki 

där bättre förutsättningar ges till maskulint kodade arbetsplatser såsom gatuskötsel än 

feminint kodade yrken såsom äldreomsorg. Politiska institutioner är konstruerade av olika 

idéer och könsnormer (Franceshet 2011:66). Varje parlament har institutionaliserade normer 

som formar ledamöternas beteende. Kvinnliga politiker balanserar behovet av acceptans som 

politiska aktörer med viljan att förändra institutionens preferenser. Om agerandet bryter den 

normaliserade idén riskerar de att avlegitimeras som politiker då de bryter parlamentets 

könade norm (Lukes 2008:147f.; Chappell 2006:227). Samtidigt kan nya idéer i rätt läge leda 

till stor förändring och ett brott med maktassymmetrin (Mackay 2011:187). Squires menar å 

sin sida, att även om jämställdhetspolitiken är formad för att bryta könade maktstrukturer är 

den konstruerad utifrån en könad idé där modernitet och effektivitet är överordnade mål. När 

målet om ökad jämställdhet underordnas målet om modernitet och effektivitet reproduceras 

en könad maktassymmetri (Squires 2007; Tollin 201113). Därigenom kan politikens idéer och 

könade normer förhindra jämställdhetspolitikens syfte. 

Idealtyper för institutionell förändring 

Figur 2 Analysmodell för idealtyper vid Institutionell förändring 

  Handlingsfrihet inom institutionen 

  Hög Låg 

Förändrings- 

motståndets 

maktposition 

Stark 
Subversiva/ 

Lager 

Symbiotiska/ 

Förskjutning 

Svag 
Upprorsaktörer/ 

Ersättning 

Opportunister/ 

Konventering 

Kommentar: Modellen bygger på Mahoney och Thelen (2010:28) modell för gradvis institutionell förändring. 
 

Institutionell förändring fungerar på olika sätt beroende på hur de existerande institutionerna 

är formade, hur deras regler är definierade och hur stark legitimitet de har bland berörda 

aktörer (Mahoney och Thelen 2010:18). I figur 2 beskrivs en variant av de idealtyper som 

Mahoney och Thelen utvecklar. För att konceptualisera de olika typerna ställer de två frågor. 

För det första; hur ser motståndets maktposition ut? Vilken makt har specifika 

motståndsaktörer att sätta emot försök till institutionell förändring? Är motståndet offentligt 

eller gömt? Beroende på motståndets styrka krävs olika former av agerande. Med ett starkt 

motstånd är det föga troligt att förändring sker genom utbyte av institutioner, snarare sker det 

genom små förändringssteg (2010:19f.). Den andra frågan lyder; Hur stor handlingsfrihet har 

förändringsaktörer inom rådande institutionella system? Frågan söker svar på hur strikt 
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definierad rådande institution är. Där regler möjliggör en viss tolkningsfrihet är chansen att 

förändring sker genom byte av institutioner mindre trolig, istället sker förändringen genom 

omdefinering av nuvarande regler vilket är mer troligt i system med hög legitimitet 

(2010:20f.). Därför menar jag att detta led i stor grad definieras av institutionernas legitimitet 

bland makthavare och medborgare. I ett läge där handlingsfriheten inte är särskilt stor torde 

det också vara rimligt att institutionens legitimet enklare försvagas. 

Streeck och Thelen (2005:31) identifierar fyra idealtyper av institutionell förändring. 

Ersättning; tidigare institution byts till förmån för en ny. Det är en förändring som ofta sker 

vid större formativa moment, ett exempel är införandet av allmän och lika rösträtt (Möller 

2011). Lager; nya regler, normer och praktiker placeras på redan existerande. Borchorst och 

Freidenvall (2012:47) menar att utvecklingen av den svenska föräldraförsäkringen är ett 

exempel där ytterligare lager av rådande institution har lett till stor förändring, trots ett 

förväntat motstånd från allmänheten. Förskjutning; förändringar av betydelsen av regler leder 

till en ny innebörd av institutionen. Ett exempel på förskjutning är införandet av ”varannan 

damernas”. Efter valet 1991 var det yttre trycket stort samtidigt som motståndet inom 

Socialdemokraterna kvarstod. Det ledde till att rådande institutioner korrigerades samtidigt 

som maktbalansen bevarades (Freidenvall 2005). Till sist konventering; regler, normer eller 

praktiker skrivs om inom institutionen så att en strategisk omfördelning av innebörden sker. 

Att förändra konstitutionen är ett exempel. I ett sådant läge är handlingsfriheten låg, samtidigt 

som det krävs en tydlig majoritet vilket innebär att motståndet måste vara svagt för att 

förändringen ska vara möjlig (Mahoney och Thelen 2010:21).  

Institutionell förändring påverkas också av centrala aktörer. Mahoney och Thelen 

definierar fyra aktörstyper, vilka är formulerade utifrån huruvida de försöker bevara (men 

förändra) nuvarande institution eller om de aktivt bryter eller följer nuvarande regler. Genom 

analys av intervjusvaren placeras nämnda aktörer in i idealtyperna. Aktörstyp ett, 

upprorsmakare, försöker lösa upp nuvarande institution och använda ett synligt motstånd mot 

regler. Symbiotiska aktörer kan definieras som antingen destruktiva eller konstruktiva. Båda 

är beroende av den nuvarande institutionen, där de destruktiva utnyttjar den för egen vinning, 

medan de konstruktiva agerar inom den men för att stärka institutionens syfte. Den tredje 

aktörstypen, subversiva aktörer, vill byta ut institutionen men agerar lågmält inom den. Den 

sista aktören, opportunisten, utnyttjar den kontextuella situationen och maktasymmetrier för 

att uppnå sina mål. Att bryta ner rådande institution är således inte ett ändamål i sig (Mahoney 

och Thelen 2010:22ff.).   
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Nynäshamn 

Lokala könskontrakt i Nynäshamn 

[I] tätorten finns en bruksanda från televerket som för hundra år sedan etablerade sin produktion här och 

tog hand om folk på byn. Och när de inte tog hand om dem så var det kommunen som tog hand om dem. 

Det finns mycket förväntningar på kommunen som kanske inte är realistiska. Vilket ju också gäller i många 

andra lite mindre kommuner. (Elvås) 

I citatet ovan beskriver kommunchefen Birgitta Elvås hur hon upplever ”den lokala 

bruksandan” i Nynäshamn. Beskrivningen är tydlig; Nynäshamn ses som en typisk bruksort, 

med ett fåtal stora arbetsgivare inom industrinäringen, vilket präglar den lokala attityden. Det 

här är en bild som stämmer väl överrens med hur Wide (2006:21) beskriver traditionella 

lokala könskontrakt: ett kontrakt som präglas av en tydlig könssegregation på 

arbetsmarknaden och inom familjelivet. Den utpräglade bruksandan som Elvås uttrycker, 

formar de lokala institutionerna där dominansen av televerksamheten har varit central i 

producerandet av medborgarnas normativa preferenser (jmf. Franceschet 2011:63). Med andra 

ord, medborgarna förväntar sig att kommunen bistår deras grundbehov. Den traditionella 

bilden av Nynäshamn är dock en bild som kommunen i viss mån vill utmana. Satsningarna 

inom Nynäshamnsmodellen (Nya Tider, Sommarjobb, Folkhälsoprojekt), ser både Elvås och 

KSO Anna Ljungdéll som tydliga prioriteringar för att modernisera Nynäshamn. De talar om 

behovet av förnyelse, en process där politikerna fått ta rollen som föregångare och aktiva 

pådrivare av förnyelsearbetet. Streeck och Thelen (2005:8) menar dock att informella 

institutioner likt normer som definierar kommunens ”anda” är mycket trögrörliga fenomen. 

Om Elvås bild har en historisk riktighet således troligt att kommunen även i fortsättning 

kommer att präglas av traditionella faktorer.  

Tabell 7 Kvinnors politiska närvaro i Nynäshamn 

 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Andel kvinnor i kommunfullmäktige 
1 

48,9  48,8  48,8  

Andel kvinnor i kommunstyrelsen 
2 

18,2 27,3 27,3 27,3 45,5 54,5 

Andel kvinnliga nämndeordföranden 
3 

50 0 25 60 80 60 
1 
Tabellen visar andel valda kvinnor till kommunfullmäktige. Därmed utesluts statistik för icke valår. 

2 
Statistiken visar andel kvinnliga ledamöter i Kommunstyrelsen januari det angivna året (undantaget 2012).  

3
 Avser ordförande i nämnderna Barn och Utbildning, Kultur och Fritid (bildades 2007), Miljö och 

samhällsbyggnad, Socialnämnden samt Kommunstyrelsen, mätpunkten är januari.  

Källa: SCB statistikdatabas och sammanträdesprotokoll från Nynäshamn.  
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Tabell 7 visar att andelen kvinnor i kommunfullmäktige är relativt hög medan 

representationen i kommunstyrelsen har varit lägre, men ökat på senare år. I Nynäshamn har 

Socialdemokraterna alltid varit det största partiet i kommunfullmäktige, kommunen har 

traditionellt en hög kvinnorepresentation där snittet i fullmäktige legat stadigt över rikets 

genomsnitt sedan 1970. Enligt tidigare forskning tenderar vänsterstyrda parlament ha högre 

andel kvinnliga ledamöter än borgerliga (Caul 1999:91; Wide 2006:238). Dahlerup 

(2006b:519), menar att en hög kvinnorepresentation i första hand påverkar den politiska 

arbetsmiljön snarare än politikens utfall, med andra ord, fler kvinnor förändrar den politiska 

vardagen snarare än politikens innehåll. Samtidigt visar tabell 7 att det relativt nyligen 

öppnats upp för kvinnor i kommunstyrelsen, vilket tyder på att ett glastak har existerat till de 

institutionerna med mest makt (Karlsson 2012:3). 

Tabell 8 Institutionella faktorer i Nynäshamn 

 2002 2006 2010 

Mäns uttag av föräldrapenning 16,6 19,8 22,9 

Kvinnors procent av mäns sammanräknade förvärvsinkomst
1 

71,2 73,5 74,4 

Andel av arbetskraften anställd inom Tillverkning/Bygg (varav män) 25,5 (79,5) 23,5 (83,3) 23,4 (86,0) 

Andel av arbetskraften anställd inom Vård/Omsorg (varav kvinnor) 14,5 (88,7) 16,0 (86,1) 15,4 (83,6) 

Utpendlingens del av arbetskraften 44,7 49,8 52,1 

Arbetslöshet, öppet arbetslösa 2,2 4,5 5,5 

Socialdemokraternas storlek 39,8 42,2 36,6 

Moderaternas storlek 16,9 24,8 30,0 

Valdeltagande 78,2 79,3 80,4 
1 

Sammanräknad förvärvsinkomst innehåller inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Inkomst av 

kapital förekommer inte. Källa: Försäkringskassan; Kolada; SCB statistikdatabas; SCB Kommunfakta. 

 

I tabell 8 studeras en rad av de institutionella faktorer som Wide menar kan synliggöra 

kommunens könskontrakt. Mätpunkterna är 2002, 2006 och 2010.14 Tabellen synliggör 

tendenser som kan förklaras med hjälp av mer kvalitativ data. Det som tydligast beskriver 

kommunens struktur är arbetsmarknaden. Nynäshamns arbetsmarknad är både traditionell och 

könssegregerad; 2010 arbetade 37,7 procent av männen inom tillverknings- eller 

byggverksamhet, medan 28,4 procent av kvinnorna jobbade inom vård och omsorg. I tabellen 

syns att båda yrkeskategorierna är könssegregerade. Vad som vidare är intressant är den 

kraftiga utpendlingstendensen. Över hälften av den arbetsföra befolkningen15  arbetar idag 

utanför kommunen, mycket hänger ihop med kommunens belägenhet i Storstockholms 

utkanter. Trots detta arbetar en stor del av befolkningen inom traditionella välfärdsyrken som 

vård och omsorg. 2010 var 1188 kvinnor anställda inom vård och omsorgsektorn, medan 

1607 kvinnor boendes i Nynäshamn var anställda inom sektorn. Det innebär att 26 procent av 

utpendlarna också arbetar inom vården. Det förstärker bilden av en traditionell arbetsmarknad 
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eftersom den könssegregerade arbetsmarknaden även är stor i grupper, likt pendlare, som 

generellt arbetar i tjänstemannayrken. 

Vidare visar tabell 8 en tydlig ökning av mäns uttag av föräldrapenning. Borchorst och 

Freidenvall (2012:47) menar att införandet av de öronmärkta pappamånaderna 1995 och 2002 

kan beskrivas som stegvis förändring där nya tillägg i rådande reglemente förändrar 

institutonen (jmf. Mahoney och Thelen 2010:15). Nynäshamn är ett bevis på att den andra 

pappamånaden fick en markant effekt, trots det ökar pappornas uttag långsammare än det 

nationella genomsnittet. Det tyder på att de traditionella könsrollerna fortsatt är befästa och 

för förändring krävs direkta institutionella ingrepp. Sammantagningsvis menar jag att 

resultaten till stor del stödjer respondenternas beskrivning. Med utgångspunkten att 

institutioner är trögrörliga fenomen syns likväl en viss förskjutning mot ett modernistiskt 

könskontrakt. Trots det kan Nynäshamn fortfarande klassas som en arbetarkommun med ett 

traditionellt könskontrakt där könssegregeringen på arbetsmarknaden synliggör könade 

normer som definierar vilka arbetsformer som lämpar sig för män respektive kvinnor. Det 

inledande citatet visar att dessa inneboende normer kan kopplas till den lokala kontexten och 

definierar en lokal kollektivistisk anda där kommunen symboliserar trygghet för 

medborgarna. Det skönjer en syn på det lokala som kan antas innehålla traditionella 

könsroller vilket i sin tur försvårar arbetet med jämställdhetspolitik. 

Svåra veckor 2005 blev till ett formativt moment 

Den 21 februari 2005 meddelade mobiltillverkaren Ericsson att företaget kommer att flytta 

verksamheten från Nynäshamn och 463 anställda förlorade jobbet. I samma period la 

försvarsmakten ner Musköbasen strax utanför kommunen. Under en kort period försvann var 

femte arbetstillfälle från Nynäshamn. Perioden beskrevs som en svår kris, dåvarande KSO Ilja 

Batljan (S) meddelade i tidningsklipp att medborgarna ringde och berättade att de mådde 

psykiskt dåligt. Det gick så långt att det hölls en interpellationsdebatt i riksdagen om 

Nynäshamns situation. Folkpartiets Karin Pilsäter hade krävt debatt med dåvarande 

infrastrukturminister Ulrica Messing (S) angående de brådskande behoven av nya satsningar. 

Debatten i riksdagen målade upp Nynäshamn som en kommun i full kris och i stort behov av 

hjälp. Något som Batljan också uttryckte i ett pressmedelande från kommunen (Nynäshamn 

2005-02-21). Tongångarna var samstämmiga de första dagarna av rapporteringen. Så här i 

efterhand beskriver däremot nuvarande KSO händelsen på ett annorlunda sätt. 
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Nerläggningen av Muskö och flytten av Ericsson hade en mobiliserande och samlande effekt. Det vi i den 

politiska ledningen bestämde oss för då var att vi skulle ta ansvar för att förändra bilden av Nynäshamn från 

kriskommun till tillväxtkommun och det har vi lyckats med anser jag. Det är nästan så att folk har glömt 

vilket läge vi var i, då vi förlorade i princip vart femte arbetstillfälle inom loppet av en månad. (Ljungdéll) 

Kommunen hamnade i en situation där det krävdes en stark politisk ledning. I och med 

nedläggingen av Ericsson försvann en hundraårig dominans av televerksverksamhet i 

kommunen, och med det en stor trygghet för kommunens medborgare. Stabiliteten på 

arbetsmarknaden i kommunen bröts och i krisen framtvingades nya politiska spår. Även 

kommunchefen beskriver perioden som helt avgörande för Nynäshamns utveckling; 

Då kunde ju kommunen liksom bara dippat rakt ner och deppat ihop fullständigt. Men politiskt sa man, ”vi 

är inga offer. Vi ska fixa det här. Vi ska skapa det nya Nynäshamn.” Ett Nynäshamn utan det gamla bruket. 

Det har ju varit strategin och i det ligger också att skapa nya förutsättningar utifrån sådant som har 

definierats lite som problemområden, till exempel en hög deltidsarbetslöshet. (Elvås) 

Bilden återspeglas i rapporteringen om kommunen strax efter varselvågen. Två dagar efter 

nedläggningen säger Batljan till Svenska Dagbladet ”Det är inte Ericsson som ska släcka 

ljuset för Nynäshamn. Det kommer vi aldrig att tillåta” (SvD 2005-02-23). Två månader 

senare beskrev han det som att ”vi var i golvet, men vi reste oss på åtta. Nu pucklar vi 

tillbaka” (DN 2005-03-26). I flera artiklar går dåvarande KSO i polemik mot Ericssons 

ledning för deras hantering av nedläggningen, men också mot regeringens bristande 

investeringar i regionens infrastruktur.  

Det som beskrivs här är ett tydligt exempel på ett formativt moment där institutionella 

ramar som en given arbetsmarknad rasar och tvingar fram förändring. Televerksamheten kan 

beskrivas som ett institutionellt spårberoende på den lokala arbetsmarknaden, eftersom 

arbetsplatsens dominans har präglat kommunen. Industrins starka prägel kan också 

sammankopplas med Socialdemokraternas position. Det har format idéerna inom formella 

institutioner som den kommunala politiken men också kommunens sociala normer som de 

beskrivs i det första citatet av Elvås (Jmf. Sundström 2003:17f.). Starka spårberoenden 

påverkar på flera nivåer, dels organisatoriskt i hur den dagliga arbetsmarknaden konstrueras, 

dels på vilket sätt självstärkande stärker bilden av Nynäshamn och därigenom konstruerar en 

lokal kultur (jmf. Thelen 1999:394; Mahoney 2000:508; Freidenvall 2011:139). I och med 

krisen började spårberoendet att spricka. I det läget krävdes politisk handling: den politiska 

ledningen togs å ena sidan rollen som den starka försvararen av medborgarna vilket 

garanterade förtroende, å andra sidan användes tillfället för att förändra kommunen. Batljan 
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beskriver det som att den politiska ledningen redan innan hade flera tankar på nya strategier 

för kommunen vilka nu fick tillfälle att prövas (DN 2005-03-26). 

Det formativa momentet bevisar därmed hur den lokala kontexten påverkar den politiska 

utvecklingen. Momentet gav möjlighet att starta en institutionell förändring av de könade 

idéer som konstituerade kommunen (jmf. Franceschet 2011:66). Ljungdélls beskrivning av 

momentet kan ses som en symbol för förändring som förknippas med modernitet. Därmed 

påskyndades Nynäshamns förflyttning från en traditionell brukskommun (med ett traditionellt 

könskontrakt) till en del av en urban storregion (med ett modernistiskt könskontrakt). 

Argument för”Rätt till heltid” 

När frågan om ”rätt till heltid” aktualiserades i Nynäshamn berodde det, enligt Ljungdéll, på 

de höga kostnaderna inom äldreomsorgen kombinerat med ett lågt förtroende för Nynäshamn 

som arbetsgivare. Samtidigt hade heltidsnormen diskuterats inom Socialdemokraterna som en 

principiellt viktig reform. Ljungdéll menar ”[…] att det blev ett uppvaknande när man 

kopplade ihop den ekonomiska aspekten med den ideologiska aspekten”. När de lokala 

politikerna insåg att det dåvarande systemet gav högre kostnader genom ökad sjukersättning, 

övertid och vikarier blev det lättare att rättfärdiga den ideologiska viljan att ge de anställda – 

framförallt kvinnor – ökad möjlighet till heltid och därmed en större ekonomisk frihet. Både 

Ljungdéll och Elvås menar att syftet med ”rätt till heltid” var att öka sysselsättningsgraden i 

de yrkesgrupper där deltidsarbetet var vanligt. Argumentet var, menar Ljungdéll, ”att väldigt 

många kvinnor inte kan leva på sin lön” och, som Elvås säger, förändra ett system där kvinnor 

i praktiken tvingas till deltidsarbetslöshet.  

I ett första läge beskriver kommunledningen frågan primärt som en jämställdhetsreform, 

och tydliggör att reformen är ett sätt att förändra en ekonomisk maktasymmetri inom den 

kommunala verksamheten, där ”manligt” kodade sektorer formar sina anställningar utifrån 

heltid medan ”kvinnligt” dominerade yrken, inte minst vård och omsorg, innehåller 

deltidstjänster. Detta är en typisk könad maktassymmetri, en institutionaliserad normbild där 

kvinnors arbeten inte vunnit samma självklarhet och fått en underordnad betydelse i 

jämförelse med mäns yrken (jmf. Franceschet 2011:65). Framställningen av ”rätt till heltid” 

som en jämställdhetsatsning stärks av hur projektet ”Nya Tider” beskrivs i kommunens 

informationsfolder, där det skrivs att ”ett viktigt skäl är jämställdheten. Det är betydligt fler 

kvinnor än män som idag arbetar deltid” (Nynäshamn 2010). Bilden av ”Nya Tider” som en 
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succé återfinns i över 50 nyhetsartiklar under perioden 2007 – 2012 där politiker, fackliga och 

ledarskribenter från hela landet lyfter kommunen som ett gott exempel.  

När kommunens interna dokument studeras är det därför förvånande att 

jämställdhetsperspektivet uteblir. I mål och budget för 2006 skrivs att ”forskningen visar att 

otrygga anställningsförhållanden […] och otillräcklig inkomst […] är ohälsofaktorer.” 

(Nynäshamn 2006), ett teoretiskt befäst argument som inte sällan hörs i debatten om 

heltidsreformens förtjänster. Samtidigt nämns inte kvinnors ställning explicit, inte heller 

jämställdhet. Istället talas det om två andra värden, folkhälsa och ekonomisk effektivisering. 

Ljungdéll är också noga med att kommunen försöker se sina insatser ur ett 

folkhälsoperspektiv. Men framförallt, att ”Nya Tider” har varit ett ekonomiskt gångbart 

projekt både för de enskilda individerna och för kommunens ekonomi i stort 

Det är en jämställdhetsreform. Men vi som sitter som kommunstyrelseorförande vet ju också att man ska 

förhålla sig till en ekonomisk realitet. Och goda jämställdhetsfrågor tenderar hela tiden förfalla, de får alltid 

vika undan för hårda ekonomiska realiteter. Här visade vi på en möjlighet där man både kan uppnå bättre 

jämställdhet på arbetsmarknaden, kvinnor kan leva på sin lön och ha större möjlighet att påverka sin egen 

arbetstid samtidigt som det blir mer kostnadseffektivt. (Ljungdéll) 

Hur Ljungdéll argumenterar för ”rätt till heltid” kan paradoxalt nog delvis förklara varför 

reformen var genomförbar utan något större principiellt motstånd. Den politiska maktens 

idéologiska utgångspunkter har en betydande roll i hur specifika politiska kontexter 

konstrueras (Steinmo 2008:126; Franceschet 2011:66). Dessa ideologiska positioner 

innehåller könade normer vilka definierar hur problemformuleringen formeras. Ljungdéll 

beskriver motståndet i form av en myt där ”den vedertagna sanningen är att visst går det att 

erbjuda alla heltid men det kommer att kosta väldigt mycket pengar. Eller så blir det väldigt 

mycket sämre kvalitet för dem vi är till för”. Argumentationen utgår från en position där 

reformen är bra för jämställdheten i kommunen, men också för kommunens ekonomi då den 

leder till en effektivare bemanningssituation. Lovenduskis (1998) och Beckwith (2005) menar 

att institutioner är en könad produkt med inneboende maktstrukturer oavsett vilken 

utgångspunkt institutionens aktörer innehar. Att könade normer är inneboende i de politiska 

aktörernas praktiker blir tydligt när Ljungdéll rättfärdigar heltidssatsningen. Med hjälp av det 

politiskt överordnade värdet ”ekonomisk effektivisering” rättfärdigas en satsning på 

jämställdhet. Här används alltså en könad maktassymmetri för att få igenom en reform som 

ökar jämställdheten. Detta resonemang innebär inte att Nynäshamns politiska ledning skulle 

ha en oärlig avsikt eller vara ointresserad av jämställhetspolitiska vinster. Tvärtom syns det i 

kommunens marknadsföring att de jämställdhetsmässiga effekterna av reformen lyfts fram 
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som bevis på kommunens modernisering. Men det blir samtidigt tydligt, bland annat i 

debattartiklar om det lyckade projektet, att genomförandet återkommande rättfärdigas med 

hjälp av ekonomiska förtjänster. Därmed likställs jämställdhet med en modern 

effektivitetshandling istället för en handling för ökad rättvisa (jmf. Squires 2007:168).  

Det lokala könskontraktet och argumenten för reformen blir ett tecken på hur den 

inneboende ojämlikheten mellan könen är i institutionerna, där könade maktrelationer 

reproduceras, även när syftet är att utmana dem (jmf. Mackay och Krook 2011:4). Å andra 

sidan betonar både Ljungdéll och Elvås att det inte funnits något större motstånd mot 

reformen. Sammankopplingen mellan ekonomisk effektivitet och ideologisk övertygelse tycks 

i detta fall ha underlättat reformens genomförande. Underordningen av jämställdhetsmålet är 

ett tecken på könad maktassymmetri, samtidigt innebar det att reformen inte fick en 

underordnad karaktär. När reformens könade form doldes var den också möjlig att genomföra. 

Maktförhållanden och centrala aktörer 

Argumenten för behovet av reformen kan ses som en institutionaliserad praktik som minskar 

motståndet och samtidigt synliggör hur könsmaktsstrukturen påverkar politisk handlande. De 

lokala maktförhållandena och de centrala aktörernas agerande är en mindre abstrakt orsak till 

möjligheten att genomföra ”rätt till heltid”. 

Tidigare beskrevs hur ett formativt moment formade en möjlighet till nya politiska 

ageranden och Batljan framstod som en nyckelperson. Enligt Mahoney och Thelens 

(2010:18f.) modell beror aktörers möjlighet till inflytande över institutionernas förändring 

delvis på vilken form av maktposition de har. Generellt har såväl KSO som kommunchefen 

starka maktpositioner i en kommun, inte bara formellt, utan också i hög grad informellt, 

genom möjligheten att styra den politiska agendan eftersom deras arbete inte är formellt 

reglerat utan många gånger definieras utifrån lokala normer (Jonsson 2004; Karlsson 2012). 

Det innebär att dessa aktörer har ett relativt starkt handlingsutrymme. Elvås menar att en eller 

ett par starka nyckelpersoner är en absolut förutsättning för att få igenom så pass stora 

reformer som rätt till heltid. Både hon och nuvarande KSO pekar ut Ilja Batljan och 

socialnämndens förra ordförande Liselott Varhermägi som kritiska aktörer. I rapporteringen 

om krisen framställs Batiljan som en stark, enande och problemlösande ledare. Han går emot 

den egna regeringen, vägrar acceptera fler neddragningar från statliga myndigheter och hotar 

med att besöka ansvarig minister tills att denne ger med sig (SvD 2005-09-06). Samtidigt 

framstår Batljan som en omsorgsfull politiker i rapporteringen kring heltidsprojektet; ”vi ska 
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leverera den bästa vården och omsorgen. Men våra anställda ska samtidigt ha ett bra liv” 

(SvD 2007-11-27). 

Ljungdéll beskriver att det krävs en tydlig politisk ledning för att genomföra projekt av 

denna storlek och menar att den politiska ledningen som initierade och drev på projektet från 

start, vilket bekräftas av de beslut som togs i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

[…] för att man ska lyckas så måste det finnas en väldigt starkt politiskt backning. En väldig stark politisk 

vilja att det här ska vi göra. Sedan måste man förstå att om du ska förändra någonting som varit på ett visst 

sätt i hundra år då kan du inte göra på exakt samma sätt och bara plussa på. Utan man måste förändra sättet 

man arbetar på från grunden. Det tror jag vissa går bet på.(Ljungdéll) 

Citatet tydliggör den politiska ledningen som en central aktör, och pekar på behovet av en 

grundlig organisatorisk förändring. En sådan förändring påverkar oundvikligen de 

institutionella normerna. Med det formativa momentetet fick ledningen en maktposition där 

deras nya institutionella ordningar hade en stor potential att accepteras (jmf. Mahoney och 

Thelen 2010:19). Positionen grundade sig i tre institutionella faktorer. För det första hade en 

stark institution i kommunen, bilden av den lokala arbetsmarknaden, brutit samman. Det 

öppnade en institutionell lucka som behövde fyllas med nya institutionella mönster. För det 

andra, Socialdemokraterna, det största partiet i den politiska ledningen, gick framåt i valet 

2006, direkt efter krisutbrottet, vilket ökade deras mandat från befolkningen att fortsätta med 

de tilltänkta reformerna. Partiets företrädare beskrivs som mycket engagerade i frågan och 

därmed som kritiska aktörer (jmf. Childs och Krook 2009). För det tredje, centrala aktörer i 

sakfrågan, så som arbetsgivaren – den politiskt styrda kommunen – och arbetstagarnas 

förhandlingspart fackförbundet Kommunal inledde ett tätt samarbete för att genomföra 

heltidsprojektet. Det gjordes med en gemensam utgångspunkt och liknande målbilder. De två 

första punkterna har avhandlats ovan. Den tredje tycks vara av särskild vikt. 

Den 11 november 2009 kungjorde Kommunals dåvarande ordförande Ylva Thörn och Ilja 

Batljan på Dagens Nyheters debattsida att ”[h]eltidsjobb i kommunerna ger alla bättre 

ekonomi” och syftade på både de anställda, de lokala verksamhetsenheterna och kommunen 

som helhet (Thörn och Batiljan 2009). På fackförbundets hemsida går det att läsa vidare om 

erfarenheterna från Nynäshamn, hur projektet minskade sjukskrivningarna och om 

uppgörelsen med myten om ökade kostnader. Det tydliggör ett mycket tätt sammarbete 

mellan parterna, ett samarbete som givet de historiska banden mellan socialdemokratin och 

fackföreningsrörelsen inte är förvånande. Birgitta Elvås beskriver också ett, som hon ser det, 

naturligt samarbete mellan det lokala partiet och den lokala fackklubben hos Kommunal.  
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[…] jag tror att det är mycket lättare att genomföra det här[…] och få till nya avtal i en S-styrd kommun. 

Jag menar det är inte ovanligt att Kommunals ledande företrädare är aktiva hos Socialdemokraterna. Förra 

ordföranden sitter fortfarande i kommunfullmäktige för S här. (Elvås). 

Att Kommunal var med från början menar Ljungdéll var en absolut grundförutsättning för att 

kunna genomföra reformen. Det bidrog också till god samtalston och sammarbetsvilja mellan 

de båda parterna och underlättade arbetet med att få med personalen ute i verksamheten. Hon 

pekar vidare på att samarbetet innehöll flera centrala aktörer. 

Det som var väldigt viktigt för oss i det här arbetet var att Kommunal var väldigt positiva och ville hitta en 

mönsterkommun. Så Kommunal centralt, tillsammans med kommunledningen, tillsammans med 

personalledningen och våra lokala fackliga representanter, våra chefer inom äldreomsorgen blev bärare av 

den här idén. Det här skulle vi göra tillsammans. (Ljungdéll) 

”Bärarna av idén” var inte enbart kommunledningen och de lokala fackföreträdarna. En av de 

centrala aktörerna var Kommunal centralt som sökte en kommun som kunde motbevisa myten 

om heltidsreformen som ineffektiv. Ljungdéll uttrycker också att deras deltagande varit 

avgörande när arbetet skulle befästas. Eftersom stora delar av organisationen beskrivs som 

aktiva parter i förändringsarbetet formulerar den politiska ledningen en samförståndsanda, 

hellre långsamt och grundligt med goda kompromisser än stora och snabba steg. Ljungdéll 

menar att lyckad implementering kräver prestigelöshet och insikt om att förändringar möter 

motstånd. Därför måste de berörda parterna involveras i alla steg. Samtidigt påtalar hon 

nödvändigheten i en mycket bestämd och stark vilja från kommunledningen.  

Institutionell konvertering av starka aktörer 

Ljungdélls beskrivning och Batljan och Thörns samarbete är viktiga anledningar till att 

Nynäshamn lyckades. Mahoney och Thelen (2010:16) menar att det i samtliga institutionella 

förändringar finns både aktörer som stödjer och som motsätter sig nuvarande institution. När 

Kommunal centralt investerade prestige i processen försvårade det också för Kommunal 

lokalt att mobilisera ett motstånd mot de delar av förändringen som inte ansågs positiva för 

deras medlemmar. Det minskade sannolikheten för att en stark förändringsmotståndare skulle 

driva motståndet mot den institutionella förändringen (jmf. Pincus 2002:180; Mahoney och 

Thelen 2010:29). Samarbetet mellan Kommunal och kommunen skapade därigenom en 

maktkoalition vilket är en grundförutsättning för vad Streeck och Thelen (2005:31) och 

Mahoney och Thelen (2010:17) beskriver som en institutionell konvertering. Efter det 

formativa momentets förändring av de mer informella institutionerna, såsom utmanandet av 
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den lokala bruksandans normer och praktiker, möjliggjordes också en förändring av mer 

formella institutioner såsom den kommunala arbetsmarknadsstrukturen. Kommunledningens 

starka position och frånvaron av motstånd från den politiska oppositionen innebar också att 

den politiska viljan till förändring var hög. Processen startade därför i ett institutionellt läge 

där motståndet var svagt vilket öppnade en möjlighet att ge tidigare regler en ny innebörd. 

Den politiska ledningens maktposition användes här för att utföra en institutionell förflyttning 

från en position som inte längre fann stöd vare sig av de anställda (kanaliserat genom 

Kommunal) eller ideologiskt av de ledande politikerna i Nynäshamn. Med Mahoney och 

Thelen (2010:26) definieras kommunledningen som opportunister, de nyttjar institutionens 

låga status för förändring. Istället för att göra förändringen till en konflikt bygger ledningen 

upp en samförståndsanda, och genom snabba kommunstyrelseöverläggningar efter krisen 

2005 där nya planer presenterades, visades handlingskraft och sannolikheten för politisk 

konflikt minskade. Kommunledningens agerande tycks vara strategiskt smart då det ledde till 

en harmoniserad institutionell konfiguration (jmf. Krook 2009:52f.).  

Däremot är det oklart om strategin var uttänkt för att lyckas genomföra en 

jämställdhetspolitisk handling. Elvås beskriver att kommunens långsiktiga och strategiska 

arbete med jämställdhetsintegrering och genusanalys av kommunens verksamhet har mycket 

kvar att önska. Min tolkning av Ljungdélls engagemang för frågorna är att dagens politiska 

ledning inte ser jämställdhetsfrågor som självklart centrala i den kommunala verksamheten. 

Istället sker två parallella institutionella förändringar som är till gagn för den lokala 

jämställdheten i kölvattnet av andra händelser. Frågan om ”rätt till heltid” blir å ena sidan en 

fråga om ekonomisk effektivisering vilket minskar dess könspolitiska karaktär. Å andra sidan 

sker en större normförskjutning i kommunens arbete med bilden av kommunen ”från 

kriskommun till tillväxtkommun”. I den bilden kommuniceras jämställdhet som ett tecken på 

modernitet (jmf. Squires 2007:140). Arbetet med Nynäshamnsmodellen beskrivs som ett 

exempel på hur lokala politiker löser specifika problem för att maximera kommunens 

verksamhet. Det beskrivis inte i de teoretiska eller ideologiska termer som när Ljungdéll och 

Elvås själva använder definierar syftet med reformen. Den institutionella förändringen 

möjliggjordes därmed av förutsättningarna som rådde efter den drastiska förändringen av 

kommunens situation i början av 2005. Nya institutioner skapades då den institutionella 

kontexten för stunden var fördelaktig (jmf. Waylen 2011:160). I Nynäshamns fall tycks den 

situationsbundna kontexten varit den centrala faktorn i möjliggörandet av jämställdhetspolitik. 

Utan det formativa momentets existens hade kommunen sannolikt inte fått möjlighet att 

utmana och förändra det lokala könskontraktet.  
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Eskilstuna 

Lokalt könskontrakt i Eskilstuna 

Jag brukar beskriva det så här; under mitten av 90-talet när man tog studenten så tog vi ett språng och nu är 

vi någonstans mitt över viken på väg att landa på andra sidan och vi ska landa så stadigt som möjligt. På 

resan över så har det hänt positiva saker. Vi har fått bättre kommunikationer med regionen vi har fått en 

högskola […] vi har en enorm inflyttning från hela Sverige, från hela världen. […] Samtidigt så lämnar vi 

en del av vårt historiska arv. Arbetarstaden Eskilstuna, vi kommer alltid vara en arbetarstad, […] jag är helt 

övertygad om det. Men inte på samma sätt. Så vi är sökande efter en ny identitet som bygger på mycket av 

den traditionella stoltheten men som måste bli någonting nytt och modernt som är unikt för Eskilstuna, och 

där är vi inte hemma än och i den meningen är det en kraftfull förändring. (J. Jansson) 

Jimmy Jansson beskiver Eskilstuna som mitt inne i en identitetsförändring. Kommunen har 

förändrats från en typisk arbetarkommun, socialdemokratiskt styre sedan rösträtten, 

industripräglad arbetsmarknad och traditionella familjemönster, till att moderniseras med 

utbyggd högskola, pendlingsmöjligheter, diversering av arbetsmarknaden och ett mer 

accepterande klimat. Vänsterpartiets kommunalråd Maria Chergui befäster bilden. 

Industrin finns ju kvar och det är en väldigt stolt historia för oss. Men den är ju väldigt mansdominerad […] 

Eftersom vi är en gammal industristad så är det IF Metall industriarbetarnas företrädare som kanske i första 

hand gör sig gällande på något sätt. De blir ganska så starka lokalt. (Chergui) 

Enligt Chergui är kommunen präglad av den breda arbetarrörelsen. Arbetarrörelsen internt har 

dock präglats av en dominans från ”manliga” arbetarkollektiv, något som präglar det lokala 

könskontraktet. Det är behoven för den stora arbetsgivarens personal – alltså männen – som 

ska tillgodoses. Chergui funderar över om det försvårar för Kommunal att på samma sätt som 

Metall få sin röst accepterad och hörd inom arbetarrörelsen. Hon implicerar att det finns en 

hierarki inom arbetarrörelsen där de mansdominerade fackens idéer lättare vinner gehör i det 

politiska samtalet och de kvinnodominerade yrkesplatserna får stå åt sidan för de 

mansdominerade fackens krav (jmf. Franceschet 2011:66ff.).  

Tabell 9 Kvinnors politiska närvaro i Eskilstuna 

 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Andel kvinnor i kommunfullmäktige 
1 

48,1  49,4  43,0  

Andel kvinnor i kommunstyrelsen 
2 

53,3 60,0 60,0 60,0 60,0 53,3 

Andel kvinnliga nämndeordföranden 
3 

40 40 40 40 40 40 
1 
Tabellen visar andel valda kvinnor till kommunfullmäktige. Därmed utesluts statistik för icke valår. 

2 
Statistiken visar andel kvinnliga ledamöter i Kommunstyrelsen januari det angivna året (undantaget 2012). 

3
 Avser ordförande i nämnderna Barn och Utbildning, Kultur och Fritid), Miljö och samhällsbyggnad, 

Vuxennämnden samt Kommunstyrelsen, mätpunkten är januari. Källa: SCB Statistikdatabas och Eskilstuna 

Politiker-historik. 
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De två ledande politikerna beskriver en stad i förändring, men där arbetarstadens prägel 

kvarstår. I tabell 9 beskrivs kvinnors politiska närvaro. Eskilstuna ligger något över det 

nationella genomsnittet i andel valda kvinnor till kommunfullmäktige. Vidare har kvinnor 

majoritet i kommunstyrelsen under hela mätperioden. Vad som inte syns i tabellens siffror är 

däremot att Eskilstuna har, trots en relativt god fördelning, en könssegregerad nämndestruktur 

där kvinnor är ordförande i traditionellt ”kvinnliga” nämndeområden som omsorg och män i 

”manliga” som miljö och bygg (Jmf. Gustafsson 2008:118ff.). Det är en trend som ligger i 

linje med Cherguis och Jimmy Janssons beskrivning av kommunen.  

Tabell 10 Institutionella faktorer i Eskilstuna 

 2002 2006 2010 

Mäns uttag av föräldrapenning 14,6 19,3 21,6 

Kvinnors procent av mäns sammanräknade förvärvsinkomst
1 

70,8 73,7 75,5 

Andel av arbetskraften anställda inom Tillverkning/Bygg (varav män) 26,9 (80,5) 27,6 (79,7) 17,6 (75,8) 

Andel av arbetskraften anställda inom vård och omsorg (varav kvinnor) 16,9 (84,5) 16,8 (84,0) 17,9 (84,1) 

Utpendlingens del av arbetskraften 14,5 14,8 16,5 

Arbetslöshet, öppet arbetslösa 7,7 8,4 12,3 

Socialdemokraternas storlek 45,7 44,4 38,1 

Moderaternas storlek 12,6 20,0 22,2 

Valdeltagande 74,1 75,2 79,2 
1 

Sammanräknad förvärvsinkomst innehåller inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Inkomst av 

kapital förekommer inte. Källa: Försäkringskassan; Kolada; SCB statistikdatabas; SCB Kommunfakta 

 

Tabell 10 är formad utifrån samma premisser som tabell 816 och beskriver viktiga delar i 

ett lokalt könskontrakt (Wide 2006:224f.). Tabellresultatet antyder att den politiska strukturen 

överensstämmer med politikernas bild av kommunen. Socialdemokraterna har haft en 

oavbruten makt sedan rösträtten och även om röstandelen pekar nedåt ligger den ändå över 

det nationella genomsnittet vid varje val. Det motsatta gäller Moderaternas röstandel som är 

lägre än genomsnittet. Tabellen visar att kommunens arbetsmarknad är präglad av en 

könssegregerad och traditionell struktur, men att kommunen genomgår en strukturomvandling 

med allt färre anställda inom tillverkning och bygg samtidigt som arbetslösheten är hög och 

stigande. På åtta år har andelen av arbetskraften som arbetar inom tillverkning/byggsektorn 

minskat med 9,3 procentenheter, samtidigt som andelen som är anställda inom vård och 

omsorgssektorn har ökat. Den tydliga könsegregeringen mellan de två yrkesgrupperna tyder 

på att det främst är män som påverkas av strukturomvandlingen. Förändringen på 

arbetsmarknaden syns också i att andelen av arbetskraften som pendlar till yrken i andra 

kommuner har ökat. Vad gäller familjeförhållandena är inte moderniseringstrenden lika 

tydlig. Mäns andel av föräldrapenningsuttaget är betydligt lägre än s såväl Nynäshamn som 

rikets genomsnitt. Däremot har kvinnors andel av mäns förvärvsinkomst ökat markant under 

den studerade perioden, betydligt mer än rikets genomsnitt. 
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Analysen visar att Jimmy Janssons och Maria Cherguis bild av Eskilstuna 

överensstämmer med hur de institutionella faktorerna förändras. Eskilstuna är en kommun 

som präglats av industrin och därigenom format ett traditionellt könskontrakt med tydlig 

arbetsfördelning och familjeroller. Jimmy Jansson ger ett slående exempel på hur normerna i 

kommunen förändras och hur de har präglat de politiska förutsättningarna.  

Varje år har vi vår Spring-Pridefestival i Eskilstuna. Jag brukar fråga folk hur många som trodde för femton 

år sedan att vi idag skulle ha en egen Pride i Eskilstuna? Det fanns liksom inte på kartan! En extremt 

värdekonservativ Sosse-styrd kommun med lågt i tak […]. Det är ingen slump att vår förra gruppledare för 

S, Hans Ekström, som är HBT-person, hade ett heligt löfte med lokala medier om att vi pratar inte om ditt 

privatliv medan du är förtroendevald. Då hade han inte kunnat vara förtroendevald för det fanns ingen 

acceptans i Eskilstuna. Men de sista åren nu så kunde han komma ut, […] och nu är han ju en av våra 

riksdagsledamöter […]. Men det hade aldrig gått för honom att bli gruppledare för S när det då begav sig. 

Det är en enorm förskjutning i attityd och värderingar i Eskilstuna. (J. Jansson) 

Här framträder en ambivalent bild. Å ena sidan framställs Eskilstuna som en traditionalistisk 

kommun med kvinnlig underordning och konservativa värderingarna, å andra sidan som en 

kommun i förändring mot ett mer modernistiskt könskontrakt. Det är i ljuset av den processen 

kommunens jämställdhetsarbete ska förstås, en process där de institutionella normerna och 

praktikerna genomgår en tydlig preferensförändring för att bryta ett tidigare spårberoende, 

vilket ger olika utslag i olika institutioner. Preferensförändringen är markant och politikernas 

inställning tyder på att den lokala eliten är en förändringskraft samtidigt som ”även nya 

institutioner är produkter av gamla praktiker” (Chappell 2011:164). Nyskapandet i sig är 

således inte en garant för att maktassymmetrin inte reproduceras. 

Argumenten för rätt till heltid 

[D]et finns fortfarande väldigt mycket strukturer kvar i samhället, inte minst i en arbetarstad som Eskilstuna 

[…] Kvinnodominerade yrken, där har det varit okej att hålla på med vikarier, suspekta anställningsvillkor i 

form av mystiska procentsatser och allt vad det nu kan vara. Men när det gäller mansdominerade yrken […] 

är det självklart att man går in på en hundraprocentig anställningsgrad, punkt slut. (J. Jansson) 

[J]ag tycker det är en av de absolut viktigaste frågorna av dem alla. Det handlar om kvinnors ekonomiska 

frigörelse. (Chergui) 

Det främsta skälet är att man ska klara av att leva på sin lön. Oftast är det kvinnor som jobbar inom vården 

som också har en lägre sysselsättningsgrad, för kollar man på de yrken som har mycket män, 

socialpsykiatrin, gatuskötsel och så där, där jobbar man heltid. Jag vet de som inte tar steget och separerar 

för att de inte klarar sin ekonomi själva. Det ska inte vara pengarna som gör att man lever kvar i ett dåligt 

förhållande! ( T. Jansson) 
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[D]et som är poängen med allting är ju inte det att det ska bli heltider, poängen är ju att de gamla och de 

dementa i omsorgen ska få ännu mera kvalitativ omsorg av oss och det får de genom att vi bemannar med 

egen utbildad personal som är trygga på sitt jobb. (Schwartz) 

Dessa citat symboliserar hur respondenterna ringar in det problem som heltidsreformen ska 

lösa. KSO är tydlig med att frågan är prioriterad; han beskriver ett samhälle med en stark 

könsmaktsordning som ständigt måste motarbetas. Samtidigt beskriver han också 

jämställdhetsfrågor som ett tecken på modernitet, något som måste genomföras om 

kommunen ska moderniseras; 

Ska man kunna föra en stad framåt och vinna val och få förtroende och ha en idé om hur framtiden för 

Eskilstuna ska se ut, då är jämställdhetsfrågan […] en pusselbit man inte kan vara utan. Det är viktigt att 

kunna säga att vi är en av Sveriges bästa jämställdhetskommuner, en av Sveriges bästa arbetsgivare. (J. 

Jansson)  

KSO legitimerar därmed frågans centrala position genom dess potential som markör för en 

modern stad. Precis som i fallet med Nynäshamn får ”rätt till heltid” eller jämställdhetsfrågor 

generellt inte stå ensamma utan måste legitimeras genom andra värden. Det tyder på idéns 

svaga position inom organisationen, men också på en tydlig könad maktassymmetri där 

enskildas vilja att driva vad Jimmy Jansson betecknar som ”mjuka frågor” kräver stöd i mer 

centrala frågor, i detta fall som ett moderniseringstecken (jmf. Franceschet 2011:65; Squires 

2007:10). Bilden är dock inte samstämmig i materialet. Kommunens motpart, fackförbundet 

Kommunal, beskriver frågan enbart i termer av kvinnors makt på arbetsmarknaden. Mellan 

dessa positioner finns ordföranden i kommunens jämställdhetsutskott, Chergui, som menar att 

frågan är oerhört central för kvinnors ekonomiska egenmakt, men tillägger; ”Det handlar om 

att vara en modern arbetsgivare. Jag tycker det är jobbigt att vi har tjänster som ligger på 68 

procent i kommunen, jag tycker faktiskt det är pinsamt!”.  Hon kopplar likt Jimmy Jansson 

ihop frågan med modernitet, men här är de jämställdhetpolitiska förtjänsterna fortsatt primära. 

Chergui och Kommunals lokalordförande, Theresia Jansson försöker synliggöra hur 

inbäddade könsmaktstrukturerna är i de lokala institutionerna. Även Jimmy Janssons svar 

pekar på könsmaktsstrukturernas existens men förhåller sig samtidigt till den lämplighetslogik 

som existerar, där könade frågor måste försvaras av frågor med högre status i den lokala 

könade maktassymmetrin (jmf. Chappell 2006; Chappell 2011:165; Franceschet 2011:65).  

När de tre respondenterna ska definiera syftet med reformen omnämns frågan i första 

hand ur ett jämställdhetsperspektiv. På den punkten skiljer sig kommunens HR-direktör, 

Marita Schwartz. Hon betonar i citatet ovan att reformen är en kvalitetsutvecklingsfråga som 

leder till en bättre personalsituation och ökad kvalitet inom omsorgen. Schwartz är dock inte 
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omedveten om reformens potentiella effekt för jämställdheten. Hon betonar att samhället har 

tydliga könsmönster och anser att: 

[…] det är inte en personalpolitik för 2012, jag menar vi behöver verksamhet dygnet runt, vi måste hitta 

lokala kollektivavtal som löser möjlighet så att kvinnor kan jobba så att de klarar sig. (Schwartz) 

Trots det är jämställdhetsaspekten av underordnad betydelse för Schwartz. Jag menar att det 

bör problematiseras. Förvaltningens ansvar är att implementera eller, med teoretiska begrepp, 

formalisera den institutionella förändringen av den konkreta maktasymmetri som finns mellan 

kvinnors och mäns arbetssituationer (jmf. Mackay 2011:186f.). Om förvaltningens perspektiv 

inte är i linje med politikernas syfte kan frågans karaktär förändras och därmed försvåra 

ambitionens uppfyllande.  

Argumenten för att införa ”rätt till heltid” skiljer sig mellan olika aktörer, vilket kan vara 

en orsak till kommunen misslyckande. Samtidigt kan skilda positioner förstås i ljuset av 

aktörernas olika roller. Alla aktörer har ett engagemang för frågan, men olika perspektiv på 

hur förändringen ska äga rum, vilket i sin tur kan leda till att engagemanget driver agerandet 

åt olika håll. Jacobs (2010) visar att en lyckad institutionell förändring kräver insikt om att 

institutionella regler innehar flertydiga konsekvenser. Det innebär att effekten av dem beror 

på hur väl det komplexa samspelet fungerar mellan olika politiska och sociala aktörer och 

strukturer som interagerar med den förändrade institutionen. Det innebär i sin tur att de 

inblandade aktörerna svårligen kan optimera hur väl en institutionell förändring kommer slå 

ut, än mindre se alla tänkbara konsekvenser (jmf. Jacobs 2010:126). Med insikt i det 

komplexa kognitiva spelet mellan olika institutioner, är det inte heller konstigt, menar jag, att 

de skilda uppfattningarna om frågans karaktär minskar möjligheten att genomföra reformen. 

Det försvårar harmoniseringen av den institutionella konfigurationen då oenigheten i hur 

syftet beskrivs, och med vilken intensitet frågan berörs, i aktörernas argumentation har 

betydelse för hur möjlig den faktiska förändringen är (jmf. Krook 2009:52f.).   

Implementeringsprocessens problematik 

Processens aktualiserades när fackförbundet Kommunal tillsammans med Socialdemokraterna 

presenterade en avsiktsförklaring där Socialdemokraterna garanterade kommunens anställda 

”rätt till heltid” om partiet fick fortsatt förtroende. Kommunals dåvarande lokalordförande 

benämnde det som en historisk händelse som skulle underlätta för alla deras ”tjejer” 

(Eskilstuna-Kurirern 2010-09-15; Folket 2010-09-15). Socialdemokraterna vann valet och 

bildade majoritet tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I årsplanen för 2011 
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benämns och konkretiseras reformambitionen på sju olika platser och redan i den politiska 

majoritetens inledning nämns reformen som en av mandatperiodens mest centrala frågor. I 

årsplanen beskrivs också att kommunens långsiktiga strategi är att bli Sveriges mest 

jämställda kommun. Frågans höga prioritet i årsplanen 2011 fanns inte kvar i 2012 och än 

mindre i 2013 års årsplan. I december 2012 meddelade Kommunal att de avslutar 

förhandlingarna eftersom de anser att kommunen inte tar deras oro på allvar (SR 2012-12-20). 

De positiva tongångarna byttes strax efter valet ut mot en komplicerad 

implementeringsprocess. Från början uttryckte Kommunal besvikelse över hur lång tid 

processen tog (Eskilstuna-Kuriren 2011-05-31), det förändrades när förhandlingarna satte fart. 

Hejda er lite, ha inte så bråttom. För det måste bli bra, det går inte att bara köra på i ullstrumpor utan ha lite 

känsla för att det är med människor vi har att göra med. […] Arbetsgivaren har varit väldigt på, det ska 

sättas igång jättesnabbt, man har tittat på ett par kommuner och sagt att så här gör vi, medan Kommunal har 

sagt att, vänta nu, låt oss implementera det här så att man har alla med på tåget. (T. Jansson) 

Kommunal menar att det finns ett gemensamt mål mellan den politiska majoriteten och 

förbundet, men att det känner sig exkluderat i processen. Ansvariga politiker är oroade för 

budgeten och pressar därför Kommunal att acceptera förhandlingsbud för att undvika en svår 

ekonomisk situation. Theresia Jansson menar att det inte är rätt att de som motpart ska 

ansvara för att politikerna ska klara sitt uppdrag. Trots det anser hon att relationen mellan 

Kommunal och politikerna inte är lika infekterad som mellan Kommunal och förvaltningen;  

Kommunal förhandlar med förhandlare på förvaltningen som sedan tar det till politikerna. Det känns ibland 

som att våra krav eller önskemål körs i en mixer på förvaltningen och sedan så säger de någonting annat till 

politikerna. (T. Jansson) 

Den infekterade relationen syns också hos HR-direktören när hon reflekterar över processen; 

Det är möjligen att jag snabbare skulle begripit varför inte Kommunal tycker det här avtalet är bra. Men det 

har jag ju inte fått svar på än idag. Så jag är väldigt förvånad över deras förhållningssätt. Utifrån just det här 

med jämställdhetsperspektivet, brukarfokuset samtidigt som individen får välja. Jag fattar inte vad 

problemet är. Jag ser inte deras drivkrafter. (Schwartz).  

Å ena sidan kan detta anses som en typisk förhandlingssituation där de två inblandade 

parterna är ovilliga att ge vika från sina positioner. Men å andra sidan kan det tolkas som 

institutionaliseringens problematik. Det är också de två aktiva förhandlingsparterna som 

beskriver de mest olika bilderna. KSO menar att ”[s]om S-politiker är det särskilt viktigt att 

komma överrens med Kommunal” men är ändå osäker om Kommunals perspektiv helt 

överensstämmer med medlemmarnas perspektiv. Samtidigt är han noga med att poängtera att 
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det är Kommunals sak att avgöra, och står i sitt sätt att beskriva konflikten någonstans mitt 

emellan de förhandlande parterna. Relationen som finns mellan fackföreningsrörelsen och 

Socialdemokraterna blir också en extra dimension, där han uttrycker en vördnad och 

förståelse för Kommunal samtidigt som han är irriterad över den låsta förhandlingen. 

Relationen mellan Kommunal och Socialdemokraterna är en självklar institutionell faktor till 

varför frågan initialt hamnade på bordet, men enligt respondenterna är den inte betydande i 

institutionaliseringsprocessen.  

Om Jimmy Jansson positionerar sig mellan de båda parternas perspektiv och kanske 

närmare förvaltningens bild, beskriver Maria Chergui hur hon närmat sig kommunals synsätt.  

Till en början tyckte jag allt gick väldigt bra, samtidigt betonade jag också vikten av att medarbetarna 

verkligen måste vara med i det här. Det finns ibland ett motstånd, man är orolig för om man kommer mäkta 

med det här. [..] Det var också strategin, att få med alla på tåget men sen har det helt enkelt blivit en låsning 

där väldigt mycket handlat om ett formulera kollektivavtal. […] Jag ville från början göra en stor satsning 

för att få det genomfört en gång för alla. Men [Kommunal] känner nog att vi går för fort fram och är nog 

mer öppna för att göra en mindre satsning för att sedan utvärdera och därefter gå vidare. Jag kan känna att 

det är bättre att nå någonstans med det här än att hela projektet går i stöpet. (Chergui)  

Även om Kommunals oro berör sådant som politikerna inte har för avsikt att genomföra – 

som stora geografiska kluster där personalen tvingas flytta runt mellan olika verksamheter för 

att få ihop arbetstiden – menar Chergui att Kommunals åsikter måste tas på allvar så att inte 

motståndet ökar. Olika aktörer har därmed olika bilder av hur institutionaliseringsprocessen 

fungerar, samtidigt som de har olika intressen att bevaka. 

Vallöftets betydelse 

När Socialdemokraterna lyfte fram ”rätt till heltid” som en viktig reform för kommande 

mandatperiod blev det till en valfråga i Eskilstuna. Detta torde skapa en politisk process som 

är öppen för kompromisser för att lyckas med implementeringen. Så skedde dock inte i 

Eskilstuna. Istället närmar sig en ny valrörelse samtidigt som nationella företrädare för 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna alla lovat att frågan har högsta prioritet. 

Jimmy Jansson fick av tidningen Dagens Samhälle frågan om hur han upplevde 

partiledningens mål att samtliga S-styrda kommuner ska ha genomfört ”rätt till heltid” innan 

2014 och svarade att ”det sätter extra tryck på oss” (Dagens Samhälle 2012-09-13). Svaret 

utvecklas i min intervju; 

[D]et ökar ju pressen på mig i min roll som S-märkt kommunstyrelseordförande för är det så att vi av någon 

anledning inte kommer i hamn med Kommunal så finns det ju andra alternativ. Vi kan teckna avtal med 
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andra fackförbund. […] I sista hand kan vi också leda och fördela arbetet och säga att nu är det så här det är 

om man är anställd i Eskilstuna. (J. Jansson) 

Även om Jimmy Jansson inte upplever pressen från vallöftet och partiledningen som allvarlig, 

erkänner han ändå att trycket existerar. Den här pressen oroar sig Theresia Jansson för.  

Jag är ju rädd att det blir ett slagträ mellan S och oppositionen och det är klart, jag vill ju också ha det klart, 

men det får inte gå ut över våra medlemmar. Samtidigt vill nog politikerna kunna säga att det här lovade vi 

2010 och sedan sätta check ”rätt till heltid” det har vi fixat, så. (T. Jansson) 

Samtidigt som det finns en press såväl uppifrån som från en kommande valrörelse pekar flera 

av respondenterna på att den ekonomiska situationen i flera av de aktuella nämnderna är 

problematisk. KSO menar att ett avtal om ”rätt till önskad sysselsättningsgrad” skulle spara 

12 miljoner för kommunen.  

Kommunens prioriteringar tycks ha förändrats genom såväl det ökade externa som 

interna trycket, vilket påverkat reformens grundläggande idé. Från början uttrycktes ett hopp 

inför att ge de anställa ”rätt till heltid”. Den ekonomiska och politiska pressen har dock 

förändrat preferenserna från hur och varför reformen genomförs till att den genomförs. 

Jimmy Jansson menar att det var ett misstag att låta det ta så lång tid då väntan ökade 

tveksamheten inför reformen. Chergui menar å sin sida att kommunen var naiv i början och 

inte lyssnade på personalen, men att det inte får leda till att reformen misslyckas. Schwartz 

uttrycker istället en förvåning över Kommunal agerande vilket tydliggör att hennes preferens 

skiljer sig. Förvaltningen har för ögonen, vilket måhända är förutsägbart, den faktiska 

verksamheten och genomförandet av reformen snarare än de ideologiska principerna. När 

reformen går från en norm som diskuteras till en realitet som implementeras är det dock 

förvaltningens uppgift att processen går rätt till. Men på grund av ett för snävt 

genomförarperspektiv hos förvaltningen förändrades den ursprungliga innebörden från 

ursprungssyftet; kvinnors ekonomiska frigörelse (min tolkning av Jansson, Jansson och 

Chergui), till förvaltningens perspektiv; att reformen ska öka kvaliteten för brukarna 

(Schwartz). Här förändrades preferensen från ett tydligt feministiskt mål till ett 

verksamhetstekniskt mål. Det synliggör en diskrepans mellan det tänkta målet och det 

faktiska målet (jmf. Jacobs 2010:126; Chappell 2011:166; Franceschet 2011:64). 

Förskjutningen förstärktes då politikernas perspektiv förändrades när valet närmade sig och 

den ekonomiska situationen blev sämre. I det läget tydliggörs hur jämställdhetspolitiska 

intentioner underordnas i en maktassymmetri där ”rätt till heltid” riskerar att reduceras till en 

valtaktisk fråga snarare än reaktion mot en ojämställd arbetsmarknad. 
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Informationsassymmetri förhindrar institutionell förändring 

Alla respondenter är positiva till en reform om ”rätt till önskad sysselsättningsgrad” samtidigt 

som de förhandlande parterna inte lyckades genomföra implementeringen. Utifrån ett historie-

institutionellt perspektiv anses institutionella resultat vara mycket svåra att förutse. En 

institutions utveckling beror på hur och vilka aktörer som försöker påverka dess förändring 

och i vilken kontext förändringen äger rum. Aktörerna har troligen olika mål eller åtminstone 

olika perspektiv på frågan och deras inbördes maktrelation påverkar möjligheten till 

implementering (jmf. Chappell 2011:179; Mahoney och Thelen 2010:29f.). Tidigare 

forskning har påvisat att de första besluten i förändringsprocessen är de viktigaste (Pierson 

2004:51). I Eskilstunas fall saknades inledningsvis en gemensam förståelse av 

implementeringsprocessens form. Eftersom institutioner, även nya sådana, är en kollektiv 

samling av olika historiska preferenser kan en oklar inledning med otydlig information mellan 

de olika aktörerna skapa konflikterande syften vilket kan leda till ett innehåll som är 

oförenligt med ursprungstanken. En social och politisk kontext som en kommun innebär har 

många motstridiga intressen. Både Chergui och Jimmy Jansson påtalar att kommunen för ett 

välutvecklat och genomtänkt jämställdhetsarbete där jämställdhetsfrågorna ska integreras i all 

verksamhet. Den uppfattningen stärks också av kommunens handlingsplan ”på spaning efter 

jämställdheten” där kommunens mål och strategier i jämställdhetsintegreringen har en tydlig 

förankring i teoretiska och forskningsbelagda resonemang om hur könsmaktsstrukturer 

produceras och reproduceras (Eskilstuna 2011-11-24). Samtidigt är det ofrånkomligt att den 

historiska kontexten, som tidigare beskrevs som traditionalistisk ännu påverkar hur nya 

institutioner konstrueras, oavsett den politiska ledningens strategiska moderniseringsarbete. 

Feministiska institutionella innovationer, menar Chappell och Mackay, är därför inramade av 

de institutionella regimer som definierar den politiska idén (Mackay 2008:130; Chappell 

2011:179; Franceschet 2011:66f.). 

I analysen ovan presenteras fyra centrala aktörer som står för olika perspektiv, vilka ska 

symbolisera olika intressen i frågan. Det är utifrån ett sådant synsätt de analyseras, inte som 

enskilda individer. Jimmy Jansson är den som har den mest ambivalenta hållningen till 

sakfrågan. Å ena sidan existerar en ideologisk och feministisk övertygelse, å andra sidan 

konstruerar han frågan i relation till kommunens moderniseringsprocess vilket rättfärdigar 

frågans tyngd. På det sättet är hans agerande subversivt; genom förändringen av den formella 

institutionen som reglerar personalpolitiken ser han en möjlighet att förändra den lokala 

sociala regimen, de normer som definierar vad Eskilstuna är (jmf. Streeck och Thelen 
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2005:9f; Mahoney och Thelen 2010:25f.). Maria Chergui har ett stort engagemang för dessa 

frågor. Samtidigt är hon den som djupast problematiserar processen. Hon ifrågasätter 

ledningens engagemang och menar att politikerna aktivt måste styra förvaltningen för att den 

politiska viljan ska bli genomförd. Å ena sidan kan Chergui liknas med vad Mahoney och 

Thelen (2010:23f.) definierar som upprorsmakare. Hon accepterar inte det nuvarande 

institutionella regelverket för personalpolitiken och vägrar se frågan om införandet av en 

heltidsnorm i Eskilstuna som förlorad. Hon synliggör dessutom hur könade de nuvarande 

institutionerna är vilket, i rätt kontextuella läge där hennes maktposition är tillräckligt stark, 

också kan leda till institutionell förändring (jmf. Mackay 2008:130). Å andra sidan så vill hon 

agera konfliktlösare och minska den institutionella konflikten vilket inte är en position som 

passar upprorsmakaren utan snarare kan likställas med en konstruktiv symbiotisk aktör.  

Schwartz sätt att ta sig an frågan liknar hur Mahoney och Thelen (2010:26f.) definierar 

opportunister. En aktör vars intention är att upprätthålla stabilitet men samtidigt utnyttja 

uppkomna situationer för att förbättra institutioner utifrån egna preferenser. När Schwartz 

förklarar hur hon ser på processen är det centrala verkställandet av den politiska viljan genom 

nya kollektivavtal. Samtidigt är hennes primära intresse att öka kvaliteten i verksamheten, 

något som inte står i fokus hos politikerna. Det är ett tydligt exempel på hur hon som 

underordnad aktör utnyttjar sitt utrymme för att tillfredsställa sina preferenser. Den sista 

aktören,, Theresia Jansson är den som främst uttrycker ett motstånd mot den institutionella 

förändringen. Hon och hennes organisation gör i dagsläget motstånd mot reformen genom att 

inte gå med på det avtal som kommunen föreslår. Samtidigt är hon ur ett feministisk 

institutionellt perspektiv en förändringsaktör. Det motstånd som upprätthålls av Kommunal i 

Eskilstuna kan förstås som ett motstånd för att synliggöra villkorsskillnaderna mellan 

kvinnodominerade och mansdominerade arbetsplatser. Chergui beskriver situationen i termer 

av vilka olika föreställningar samhället generellt har på män och kvinnors acceptans kring sin 

arbetsmiljö. 

Om det var så att alla [utan heltid] var män. Jag tror att de hade kommit till stadshuset och läxat upp oss! 

De hade satt sig inne i kommunfullmäktigesalen och skällt ut oss! […] jag säger inte att det är kvinnornas 

fel, men på nått sätt tas inte frågan på allvar, den får inte liksom den status eller det allvar den ska ha. 

(Chergui) 

Chergui legitimerar Kommunals motstånd genom att jämföra hur frågan skulle hanterats om 

det varit en mansdominerad yrkeskår som varit den. I Cherguis beskrivning avtäcks en könad 

maktassymmetri i hur frågan hanteras (jmf. Franceschet 2011:65) som möjliggör en definition 

av Theresia Jansson och Kommunal som en konstruktiv symbiotisk aktör. Mahoney och 
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Thelen skriver att ”konstruktiva symbiotiska aktörer våldför sig på det skrivna regelverket för 

att därigenom upprätthålla den ursprungliga andemeningen” (2010:24, min översättning). 

De olika aktörerna ger uttryck för olika idealtyper vilket är ett tecken på att informationen 

mellan de inblandade inte är optimal. Eftersom reformen inte är genomförd går det inte att 

analysera vilken förändringstyp som används. Vad som däremot går att diskutera är 

maktrelationen mellan aktörerna. Den relativa makten hos enskilda institutionella aktörer är 

central för att de ska kunna formera en grupp av aktörer som kan lyckas förändra eller 

försvara en institution (Mahoney och Thelen 2010;29). Analysen visar att koalitionsbygget 

mellan de kritiska aktörerna inte har lyckats. Trots att det överordnade målet från början var 

gemensamt framtaget har det inte omsatts i en gemensam förståelse av processen (Jmf. Jacobs 

2010). I centrum av problemet finner vi relationen mellan Socialdemokraterna och 

Kommunal. Parternas historiska relation kan inverka både positivt och negativt i arbetet, i det 

här fallet försvårades processen. Samtliga respondenter menar att en förändringsprocess som 

den kommunen genomgår kräver ”ett givande och tagande” från alla inblandade och är därtill 

överrens om att det finns en medvetenhet om problematiken med att flera kan sitta på dubbla 

stolar. Trots det är tendensen att relationen blir alltmer ansträngd.  

Theresia Jansson upplever att partiet förutsätter att Kommunal ska följa partiets linje. 

Enligt Cherguis tidigare resonemang hade konflikten inte blivit densamma om det var Metall 

som var kommunens motpart. Även om övriga inblandade respondenter inte beskriver det i 

likhet med Chergui är hennes beskrivning talande. När en del av arbetarrörelsen motsätter sig 

viljan hos en annan del uppstår en könad intressekonflikt, dels i den faktiska frågan, hur 

Kommunal förväntas vika sig i förhandlingspositionen, dels i de informella normerna. Den 

politiska idén är strukturerad efter en könsmaktshierarki där flera av respondenternas svar 

antyder att Kommunal ska vara nöjda med vad de får, en position som motverkar det 

ursprungliga målet om att förbättra kvinnors arbetssituation.  
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Avslutande diskussion och slutsatser 

Ambitionen med studien har varit att, med en mixed-metod, analysera varför vissa kommuner 

implementerar ”rätt till heltid” men andra inte. I det här kapitlet sammanfattas uppsatsen 

viktigaste förtjänster. Först besvaras den första frågeställningen genom en sammanfattning av 

delstudie ett, därefter jämförs de viktigaste upptäckterna i de två fallstudierna och slutligen 

sammanfattas hur implementeringsprocessen kan förstås med hjälp av FI.  

Kvinnors politiska närvaro, politisk ideologi och ”rätt till heltid” 

I den första delstudien studerades sambandet mellan kvinnors politiska representation, 

kvinnor som kritiska aktörer och politiskt beslut om ”rätt till heltid”. Den kvantitativa 

analysen visade att kvinnorepresentationen inte var avgörande, varken vad gäller andel 

kvinnor i kommunstyrelsen eller centrala aktörer som KSO. Istället antydde resultaten att den 

styrande majoritetens ideologi var en institutionell faktor som spelade större roll. 81,9 procent 

av de politiska besluten har fattats när KSO representerat Socialdemokraterna. Chansen ökar 

ytterligare om denne är kvinna. Det tyder på att politisk ideologi har betydelse för om ”rätt till 

heltid” genomförs. Samtidigt tycks det finnas mer komplicerade kausaliteter, sannolikheten 

att en kommun idag har en kvinnlig KSO ökar om kommunen också har beslut om heltid, 

därför är det också viktigt att studera fler institutionella faktorer. 

Implementeringsprocessen och feministisk institutionalism 

Jämförande diskussion av fallstudierna 

Fallstudierna visar att den lokala kontexten kan vara avgörande för om en politisk fråga 

lyckas eller inte. Både Nynäshamn och Eskilstuna har präglats av en industrinäring och ett 

starkt socialdemokratiskt parti, vilket har påverkat hur könsmaktordningen formerats i 

kommunen. Båda kommunerna talar om en process för att ”modernisera” kommunen men det 

är i Nynäshamn en sådan process framträder tydligast. Studien visar att den påtvingade 

strukturomvandlingen skapade ett formativt moment som möjliggjorde förändringar inom 

kommunens lokala könskontrakt. Processen sammankopplades dock med kommunledningens 

vilja att ”modernisera” kommunen. Heltidsreformen blev genomförbar när feministiska eller 

jämställdhetpolitiska värden tonades ner i förmån för effektivitets- och moderniseringsvinster 

vilka möjliggjorde konsensus kring behovet av ”rätt till heltid”. Även Eskilstunas ledande 

aktörer har delvis nertonat jämställdhetsförtjänsten. När reformen främst beskrivs som en 
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effektivitetsreform reduceras det primära syftet i implementeringen vilket i förlängningen kan 

innebära att det institutionella resultatet inte ligger i linje med avsikten. Maktassymmetrin 

reproduceras när kvinnors ekonomiska frigörelse alltjämt definieras som underordnat värde i 

den politiska processen och därigenom befäster normen om ”feminint” kodade yrken som 

mindre ”riktiga” än de ”maskulint” kodade jobben. Den här tolkningen är intressant och liknar 

Squires (2007:140) och Tollins (2011:162) teorier om att en rådande nyliberal allmänpolitisk 

diskurs försvårar för feministiska aktörer att uppnå de ursprungliga målen.   

Den politiska ledningens roll i processen framträder också som en nyckel. Även om 

tjänstemännen ansvarade för det dagliga arbetet så var nynäshamnspolitikerna aktiva och 

förde projektet framåt. Enligt kommunchef Elvås är en orsak den traditionella bruksandan 

som historiskt gett kommunpolitiker en operativ roll, något som finns kvar i de förväntningar 

medborgarna har på politikerna idag. I Eskilstuna är det, tvärtemot, HR-direktören som är 

ansiktet utåt och dikterar de strategiska planerna medan politikerna har en ”beställarroll”. Jag 

menar att det i Nynäshamns fall varit en förutsättning att politikerna tagit gemensam strid för 

att undvika eventuellt motstånd. Det blev också synligt i Eskilstuna att respondenterna var 

oeniga om tillvägagångsättet, alla gav olika beskrivningar om hur situationen borde lösas. Det 

tycks också saknas en samlande och drivande kritisk aktör, något Ljungdéll menar var en 

förutsättning i Nynäshamn. Härigenom framstår Ilja Batiljans engagemang under det 

formativa momentet som en enskild faktor som lett till att implementeringen lyckades.  

En tredje jämförelse är kommunernas relation till Kommunal. I båda fall intar Kommunal 

centrala, om än olika, positioner. I Nynäshamn beskrivs facket som en förutsättning för att 

lyckas med reformen och ingick i kommunens förändringsbenägna maktkoalition. I 

Eskilstuna gör Kommunal motstånd och positioneras som ett särintresse, något Chergui menar 

beror på frågan, och fackets, könade karaktär. Förhållandet till facket är tillsammans med 

kommunledningarnas olika arbetssätt de två enskilt största skillnaderna mellan kommunerna. 

Huruvida faktorerna är styrande är omöjligt att fastställa, det är inte heller studiens ambition, 

men tolkningen av narrativen framställer dessa relationer som exempel på att olika informella 

institutioner definierar de relationella praktikerna mellan centrala aktörer och att dessa 

institutioner har varit centrala i processen. Det som är anmärkningsvärt är aktörernas 

förhållande till jämställdhetspolitik. Tvärtemot vad som kan antas på förhand är det 

Eskilstuna som genomgående visar upp en större teoretisk förståelse såväl som politiskt 

engagemang för att bryta ojämställda förhållanden mellan kvinnor och män. Samtidigt är det 

Nynäshamn, där frågan tonas ner, som lyckas genomföra en tydligt könad reform. 
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Gradvis institutionell förändring 

Ambitionen har varit att beskriva hur institutionell förändring påverkas av institutionens 

kontext och vilka aktörer som deltar. Med hjälp av Mahoney och Thelens (2010, 28) modell 

för gradvis förändring har de centrala aktörerna placerats in i olika idealtyper.  

Figur 3 Kritiska aktörer och modell för gradvis institutionell förändring 

  Handlingsfrihet inom institutionen 

  Hög Låg 

Förändrings- 

motståndets 

maktposition 

Stark 
Jimmy Jansson 

Subversiva/Lager 

Theresia Jansson (Maria Chergui) 

Symbiotiska/Förskjutning 

Svag 
Maria Chergui 

Upprorsaktörer/Ersättning 

Ilja Batiljan, Marita Schwartz 

Opportunister/Konventering 

 

Figur 3 visar att institutionell kontext, maktförhållande och agerande måste samstämma 

för att förändring ska ske. När en aktör agerar likt en idealtyp som inte korrelerar med 

kontexten minskar chansen för att förändringen ska lyckas. Både Batljan och Schwartz 

definieras som opportunister, även om deras likhet vid en första tanke känns tveksam. Men 

Schwartz är opportunist för att hon genom implementeringen av reformen försöker ta chansen 

att korrigera institutionen (kärnverksamheten) så att den blir mer effektiv, medan Batljan är 

opportunist eftersom han genom det formativa momentet tar chansen att förändra den 

normativa institutionen (bruksandan). Detta är därmed ett exempel där kontexterna och 

individernas maktpositioner är så olika att strategin slår olika ut trots liknande beteende.  

Jag menar att studien når två viktiga poänger rörande modellen. För det första, i Mahoney 

och Thelens operationalisering framgår det att de olika aktörstyperna är sammankopplade 

med en typ av förändring. Nynäshamn är exempel på att opportunist och konvertering är två 

idealtyper som passar in på hur den institutionella förändringen äger rum. Samtidigt visar 

studien på att modellen också hjälper oss att förstå institutionella aktörers beteende även vid 

fall där implementering inte lyckas. Jag menar därför att modellens åtta idealtyper inte enbart 

behöver stå i relation till varandra utan också kan förstås var och en för sig. För det andra 

bevisar studien att en teoretisk analysmodell som denna inte enbart fungerar för att förstå 

politisk institutionell förändring på makronivå. Idealtyperna lämpar sig också väl för att förstå 

de lokala processerna och enskilda aktörernas handlade i den kontextuella miljön under en 

kortare period. Det blir därmed ett empiriskt bidrag till hur institutionell förändring kan 

förstås i lokala politiska kontexter, såsom svensk kommunpolitik. 
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Hur kan implementeringsprocessen förstås genom  feministiskt institutionalism?  

Inledningsvis påvisades en forskningslucka kring hur implementeringen av ”rätt till heltid” 

kan förstås. Den avslutande diskussionen har visat att implementeringen påverkas av en 

mängd faktorer där både formella och informella institutioner kan avgöra. Lokala institutioner 

tycks ha inneboende könade normer som definierar det handlingsutrymme som medborgare i 

stort och politiker specifik måste förhålla sig till. Inte minst är de kontextuella och tidsbundna 

normerna och praktikerna avgörande för att förstå hur olika processer formas och genom att 

analysera narrativen med koncept som lokala könskontrakt, preferensformering, könad 

maktassymmetri och könade idéer ökar förståelsen av kommunernas implementeringsprocess. 

Förändring tycks vara svårare att uppnå när preferenserna inte är lika hos alla aktörer. 

Preferenser är i sin tur inte autonoma utan intimt sammankopplade med de sociala regimer 

som konstruerar kommunens handlingsutrymme. Olika typer av institutioner påverkas av 

varandra och när förändring sker i en praktisk institution, likt Nynäshamns arbetsmarknad, får 

det återverkningar i kommunens normativa institutioner (bruksandan). Vad som sker är en 

institutionell konfiguration. I både Nynäshamn och Eskilstuna tycks den könade 

maktassymmetrin fortfarande påverka formandet av nya institutioner även om resultaten blir 

olika. Trots att syftet är att bryta makthierarkier förhåller sig politikerna till tidigare 

institutioners preferenser. Asymmetrin bekräftas av hur den politiska ledningen i Nynäshamn 

tonar ner vikten av jämställdhet som politiskt mål, samtidigt som de framhäver den lyckade 

implementeringen som en jämställdhetsvinst – likt ett bevis på kommunens modernitet. 

Sammanfattningsvis ger studien två teoretiska bidrag. För det första, förståelsen av 

jämställdhetspolitisk förändring ökar genom ett institutionellt perspektiv där den lokala 

kontexten står i centrum och både formella och informella institutioner tas på allvar. För det 

andra, de teoretiska koncepten synliggör de bakomliggande normer som strukturerar politiskt 

beteende i kommunerna. Koncepten är däremot inte, som Franceschet (2011) gör gällande, 

enbart fristående. Istället är de sammanbundna med varandra där, som exempel, preferenser 

ger idéer som definierar maktassymmetrier vilka ingår i det lokala könskontraktet.  

Genom denna diskussion har jag försökt besvara studiens syfte, samtidigt väcks hela 

tiden nya frågor. Den första delstudien antydde att fler institutionella faktorer bör studeras, en 

sådan studie bör dra nytta av de teoretiska koncepten och Mahoney och Thelens modell. 

Modellen skulle förstärkas om koncepten också inkorporerades. En mer jämförande fallstudie 

med ett större antal kommuner kan vara ett lämpligt sätt att utveckla modellen och därigenom 

finna ytterligare nyanser och ambivalenser i kommunernas jämställdhetspolitik.  
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1
 Kommunalarbetaren presenterade nya siffror där de utifrån offentlig statistik inkluderat timanställda bland den 

ordinarie statistiken som respektive kommun presenterar. De skriver att SKL:s siffror påtalar att 31 %, 172 000 

personer, jobbar deltid, men om timanställda inkluderas blir antalet 288 000 (KA 2012-11-20).   
2
 Gustafsson menar att ”kvinnovänliga reformer” formas av kvinnors objektiva intressen vilket skapas av frågor 

där kvinnor, enligt samhällsstrukturen, berörs mer än män, t.ex. ansvar för reproduktion inom eller utom 

familjens ramar (2008:89ff, 131). 
3
 Jag använder i uppsatsen begreppet ”könad” som en svensk översättning av det mer tilltalande engelska 

begreppet ”Gender[ed]”, för definition se sidan 13.   
4
 För en genomgång av feministisk institutionalism rekomenteras temanumret av Politics & Gender 2006 5(2) 

och Mackay et al. (2010) samt Krook och Mackay (2011).  
5
 För diskussion om relation mellan deskriptiv och substantiell representation se Schwindt-Bayer och Mishler 

(2005); Mackay (2008); Wängnerud (2009; 2012); Celis och Childs (2008); Lovenduski och Guadagnini (2010). 
6
 RCI utgår från preferensforskning, principen är att politiska aktörer är rationella, har fasta preferenser som 

långsamt förändras utefter samhällets förändring, dessa formar agerandet och rangordnar beteende i 

valsituationer vilket kan förklara strategiska dilemmans upplösningar (Hall och Taylor 1996:945).   
7
 SCI ser institutioner som kulturellt betingade praktiker, myter och normer som formar det sociala agerandet i 

ett samhälle (Hall och Taylor 1996:946). SI kritiserar RCI och HI:s starka fokus på formella institutioner och den 

något oklara skillnaden mellan institutioner och organisationer. En institution är den kulturella kontext som 

formar relationen mellan aktörer och situationer där formella beslut, lagar och regler existerar (March och Olsen 

1989:161; Hall och Taylor 1996:948).  
8
 DI studerar inom vilka diskurser den institutionella förändringen existerar (Kulawik 2009; Freidenvall och 

Krook 2011, 44). Ansatsen har en tydlig feministisk koppling och vill med en ökad förståelse om diskurserna 

runt institutioner finna grunden till institutionell förändring och motstånd (Freidenvall och Krook 2011:47).  
9
 Se ex. studier om välfärdsregimer (Sainsbury 1994; 1999), valsystem och kvoteringsformer (Dahlerup 2006a; 

för översyn se Krook 2012; Lovenduski 2012) och problemdiskurser (Bacchi 1999; Freidenvall 2005). 

Valsystemens uppbyggnad och partiernas organisation (Norris och Lovenduski 1993; Kittilson 2006). 
10

 Enkäten finns i sin helhet i Appendix 1.   
11

 Tillvägagångssättet kan möjligen liknas med vad Glaser och Strauss (1967) och Esaiasson et al. (2007:139ff.) 

definierar som grounded theory, vilket innebär att material väljs för att passa ens teoretiska ambition.  
12

 Hirdman (1988:54) menar att i varje samhälle och varje tid finns ett kontrakt mellan könen. Det ska förstås 

som ett makthierarkiskt kontrakt där den ene parten (”mannen”) definierar den andre (”kvinnan”). Kontraktet 

finns på tre plan, ”den kulturella överlagringens nivå”, med andra ord där normer och föreställningar 

konstrueras; den sociala konkreta nivån, med andra ord i de formella institutionerna; individnivån, i förhållandet 

mellan enskilda människor.   
13

 Tollin (2011) beskriver hur den svenska jämställdhetspolitikens utveckling har skett parallellt med en politisk 

högervåg vilket har inneburit att det främst varit borgerlig jämställdhetspolitik som vunnit gehör (2011:162). 

Jämställdhetspolitiken har inkluderats i en nyliberal agenda vilket har omöjliggjort feminismens ambition att 

bryta maktordningar. Orsaken, menar Tollin, är att jämställdhetspolitiken har särhållits från den ”ordinarie” 

vänster-höger konflikten. Detta samtidigt som nyliberala metoder tagit plats i den politiska debatten och genom 

konsensus kring ”könsfrågan” (2011:163) har modernitet och effektivisering, snarare än makt och struktur, 

förknippats med jämställdhetspolitik (jmf. Squires 2007:140). 
14

 En Historie-institutionell analys bör egentligen täcka ett längre tidsspann för att visa på hur nya institutioner är 

produkter av gamla praktiker (Chappell 2011:164), bristen på statistik omöjliggör detta. I tabellen utelämnas 

flera intressanta variabler, såsom utbildningsnivå, socialförsäkringsuttag m.m. orsaken till detta är att det har 

varit svårt att få tag på nedbryten statistik som varit jämförbar längre tillbaka än ett par år. 
15

 Den arbetsförda befolkningen innebär nattbefolkningen, de individer som bor i kommunen och som jobbar i 

eller utanför kommunen.  
16

 Se not 14.  
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