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Vi i Vänsterpartiet vill arbeta medvetet och långsiktigt med jämställdhet. 

Könsmaktsordningen i vårt samhälle tar sig många uttryck, men den 

handlar alltid om makt. Män har mer makt (i form av utrymme, resurser 

och tolkningsföreträde), och kvinnor har mindre. För att motarbeta 

denna orättvisa krävs både tydlighet och synliggörande av de strukturer 

som finns i samhället.  

 

Det är vanligt att man talar om representation och jämn könsfördelning i 

diskussioner om jämställdhet i politiska sammanhang. Det tycker vi är 

viktigt: vi ska titta på statistik över antalet män och kvinnor i våra 

parlament och organisationer. I svensk politik har vi också i stora drag 

blivit bättre på det här området genom åren. Det finns en viss anledning 

att klappa oss själva på ryggen när det gäller kvinnors representation, 

och det gäller de flesta partier. Samtidigt måste vi fråga oss om det 

räcker med att räkna antalet ledamöter och representanter. Ger den 

typen av statistik hela bilden? Vi i Vänsterpartiet menar att det finns fler 

missförhållanden att belysa.  

 

Ett konkret feministiskt arbetssätt som Vänsterpartiet arbetar med är 

att föra statistik över talarutrymmet i diskussioner och debatter. 

Resultaten hjälper oss att se en ojämställdhet som annars riskerar att 

ignoreras: denna typ av kartläggning visar hur de gemensamma 

tidsresurserna fördelas mellan kvinnor och män. Under Sundbybergs 

stads kommunfullmäktige i februari tog vi talarstatistik. I denna rapport 

presenterar vi våra resultat.  

 



 

Sundbybergs stads kommunfullmäktigesammanträde 2015-02-16 

Antalet ledamöter vid Sundbybergs fullmäktige är 55. Vid detta tillfälle 

var antalet kvinnor 23 (42 %), och antalet män 32 (58 %). 

Så här såg talarstatistiken ut (vi har sorterat talarna efter antalet 

minuter de tillbringade i talarstolen):  

Talare Kön Parti Talad tid 

Talare 1 M M 00:26:09 

Talare 2 M S 00:19:41 

Talare 3 M M 00:11:25 

Talare 4 M V 00:11:05 

Talare 5 K M 00:10:39 

Talare 6 M FP 00:07:50 

Talare 7 M C 00:05:59 

Talare 8 M MP 00:05:24 

Talare 9 M S 00:04:30 

Talare 10 M FP 00:02:52 

Talare 11 K S 00:02:05 

Talare 12 K S 00:01:45 

Talare 13 K M 00:01:40 

Talare 14 K KD 00:01:34 

Talare 15 K M 00:01:29 

Talare 16 M S 00:01:26 

Talare 17 M MP 00:01:12 

Talare 18 K V 00:01:10 

Talare 19 M MP 00:00:35 

Talare 20 M MP 00:00:35 

Talare 21 M SD 00:00:15 

Talare 22 M SD 00:00:07 

 

För att få en rättvis bild av talarsifforna bör man dock inte bara titta på 

absoluta tal. Vi har också jämfört antalet inlägg av kvinnor eller män i 

förhållande till det förväntade antalet inlägg av kvinnor och män, det vill 

säga i förhållande till hur många kvinnor och män som var närvarande 

på sammanträdet. Den procentuella andelen kvinnor var 42 % och 

andelen män 58 %. Nedan återfinns tre nyckeltal: det totala antalet 

inlägg under debatterna, antalet talade minuter, samt antalet ledamöter 

i talarstolen. 

 



 

Totalt antal inlägg: 79 

Antal inlägg kvinnor: 17 (22 %) 

Antal inlägg män: 62 (78 %) 
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Total talartid: 1:59:27 

Talad tid kvinnor: 0:20:22 (17 %) 

Talad tid män: 1:39:05 (83 %) 
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Antal ledamöter i talarstolen: 22 

Antal kvinnor i talarstolen: 7 (32 %) 

Antal män i talarstolen: 15 (68 %) 
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Slutsats 

Kvinnorna vid Sundbybergs fullmäktigesammanträde den 16 februari 

2015 fick långt ifrån samma utrymme som männen. Även om man tar i 

beaktande att det vid detta tillfälle var ett lägre antal kvinnor 

närvarande än antalet män, så kommer kvinnornas utrymme inte i 

närheten av männens. Männen går oftare upp i talarstolen, de gör fler 

inlägg, och när de står i talarstolen tar de längre tid på sig att tala än 

kvinnorna gör. Det kan vara på sin plats att varna för en slutsats som 

man ofta drar kring denna typ av missförhållanden: det finns alltför ofta 

en tendens att lägga kvinnor till last för att de, så att säga, talar för lite. 

Det är vanligt att man uppmuntrar kvinnor att ta mer plats och att göra 

sin röst hörd. Det är en viktig del av problemet, men vi kan inte stanna 

där. Vi i Vänsterpartiet vill undvika att skuldbelägga kvinnor för det vi ser 

som strukturella problem. Det ska inte vara kvinnor som ska förväntas 

lösa könsmaktsordningens problem. Män är mer vana att ta plats och 

att värdesätta sina egna åsikter. Därför är det en viktig feministisk 

strategi att ifrågasätta och försöka förändra inte bara kvinnors 

beteende, utan även männens1. 

 

Vi i Vänsterpartiet menar att i en demokratisk organisation bör det vara 

hela organisationens ansvar att se till att man har ett klimat där alla får 

utrymme. Statistiken från Sundbybergs kommunfullmäktige visar att vi 

har mer arbete att göra för att ge kvinnorna utrymme, och det bör vara 

varje partis angelägenhet att få till stånd en förändring. Vänsterpartiet 

tror att denna typ av synliggörande är en god start för att sätta fart på 

förändringsarbetet: samtliga partier bör ta till sig statistiken och arbeta 

aktivt med frågan.  

 

                                                 
1
 Det finns många tips att ge en man som man vill uppmuntra att ta mindre tid i 

talarstolen. Om man förbereder sina inlägg väl och punktar upp det man vill säga så är 

det enklare att hålla sig kort och koncist. 


