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Abstract 

 

This paper studies ministerial turnover in Scandinavia, focusing on group level differences of 

outcome for men and women in ministerial positions and attempting to explain why these 

might occur. It also attempts to test the applicability and validity of earlier works on the 

Scandinavian setting, more specifically that of portfolio salience and its presumed interaction 

with turnover depending on government type. The paper draws on databases compiled of 

governments and their ministers, primarily analysing them through a multinomial logit model. 

It reports no significant differences that may be observed regarding the survival rates or 

duration for Scandinavian ministers, albeit women in ministerial positions seem to outperform 

their male peers slightly – in contrary to theory expectations. The results of the paper also 

partly support earlier studies which conclude that portfolio salience protects important 

ministers from being fired or quitting in disgrace, at least so in countries where governments 

consist predominantly of coalitions, and suggests an alternative reading of earlier theories that 

could explain why portfolio salience seemingly does not also protect important ministers from 

switching posts or being reshuffled.  

 

Nyckelord; ministeromsättning, Skandinavien, kön, portföljtyngd, regeringar, ministrar,  



 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .......................................................................................................................................... 1 

1.1. Problemformulering ................................................................................................................ 1 

1.2. Syfte och frågeställningar ........................................................................................................ 1 

1.3. Disposition............................................................................................................................... 2 

2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter .......................................................................... 3 

2.1. Ministeromsättning – vad är det? ............................................................................................ 3 

2.2. Institutionella och politiska faktorer som förklaring till ministrars varaktighet ...................... 3 

2.3. Socio-demografiska faktorer som förklaring till ministrars varaktighet ................................. 5 

3. Metod och material .......................................................................................................................... 7 

3.1. Design ...................................................................................................................................... 7 

3.2. Material ................................................................................................................................... 8 

3.3. Mått på portföljtyngd ............................................................................................................. 10 

3.4. Kategoriseringar av olika avgångstyper samt ålder som kontrollvariabel ............................. 12 

3.5. Ålder som kontrollvariabel .................................................................................................... 14 

3.6. Multinomiala logitmodellen som metod för analys ............................................................... 15 

4. Empiri och analys .......................................................................................................................... 17 

4.1. Allmänt om kvinnliga och manliga ministrar i Skandinavien ............................................... 17 

4.2. Multinomial logitmodell för avgångstyper ............................................................................ 20 

4.2.1. Portföljtyngd .................................................................................................................. 21 

4.2.2. Ålder .............................................................................................................................. 24 

5. Slutsatser ....................................................................................................................................... 25 

Referenser .............................................................................................................................................. 30 

 

Tabell- och figurförteckning 

Tabell 1. Fördelning av avgångstyper inom respektive kön .................................................................. 17 

Tabell 2. Tid som ministrar suttit av, angivet som andel av mandat ..................................................... 19 

Tabell 3. Fördelningen av portföljtyngd för respektive kön .................................................................. 19 

Tabell 4. Multinomial logitmodell på olika avgångstyper .................................................................... 20 

Tabell 5. Tillförordnade ministerposter som inte inkluderats av Seki och Williams ............................ 38 

Tabell 6. Ministerposter som slagits samman hos Seki och Williams .................................................. 39 

Tabell 7. Saknade ministerposter hos Seki och Williams ..................................................................... 39 

 



 
 

Bilagor 

Bilaga 1 – Portföljtyngd ........................................................................................................................ 34 

Bilaga 2 – Avgångstyper ....................................................................................................................... 35 

Bilaga 3 – Undertäckning ...................................................................................................................... 38 

 

 



1 
 

1. Inledning 

1.1. Problemformulering 

Under de senaste årtiondena har jämställdheten ökat väsentligt i stora delar av världen. Kvinnor 

har, inte sällan efter en långdragen och intensiv kamp för jämställdhet, erhållit rättigheter att 

delta såväl ekonomiskt som politiskt. Trots detta kvarstår emellertid ännu omfattande skillnader 

i de utfall som kan observeras för kvinnor och män inom det ekonomiska och politiska livet. 

Det går exempelvis på den globala nivån att konstatera att 23.4% av parlamentssäten innehas 

av kvinnor, alltmedan endast 7.2% av statschefer och 5.2% av regeringschefer är kvinnor (UN 

Women 2017). 

   Utifrån teorin om ett osynligt hinder, det så kallade ”glastaket”, har man försökt att förstå de 

barriärer som hindrar kvinnor från att i samma utsträckning som män nå toppositioner inom 

organisationer (Jacksen & O’Callaghan 2009, 460). Färre tycks ha studerat de förutsättningar 

som kvinnor och män har när de väl uppnått samma positioner, och detta verkar i synnerhet 

vara fallet inom studiet av regeringsstabilitet och ministeromsättning (Hansen et al. 2013 227; 

Escobar-Lemmon & Taylor-Robinson 2015).  

   Intresset för regeringar och deras stabilitet i parlamentariska länder sträcker sig nämligen 

åtminstone så långt tillbaka som före sekelskiftet 1900, om än de första genomgående studierna 

på området dröjde till efterkrigstiden (Taylor & Herman 1971, 28). Länge har dock fokus för 

studierna varit just regeringars varierande varaktighet. Det är först på senare tid som även 

stabilitet inom regeringar börjat studeras, om än intresset för könets betydelse så långt varit 

svalt (Hansen et al. 2013, 227; Escobar-Lemmon & Taylor-Robinson 2015). Det råder i sanning 

ännu många oklarheter överlag kring vilken påverkan olika faktorer såsom utbildning, ålder, 

och kön har på ministrars avgångsfrekvens och varaktighet, samt hur dessa interagerar med 

varandra. Bland dessa står portföljtyngd ut som en variabel vars påverkan studerats av flera 

men där resultaten varit motstridiga och där det råder oenighet kring hur dessa bör tolkas 

(Indridason & Kam 2008, 647; Hansen et al. 2013, 244; Huber & Martinez-Gallardo 2008; 173, 

177).  

  Här återfinns två kunskapsluckor hos forskningen som denna uppsats ämnar belysa och, 

förhoppningsvis, även till viss del komma tillrätta med.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det i Skandinavien förekommer skillnader 

i kvinnors och mäns förutsättningar att stanna kvar vid en ministerpost efter att ha erhållit en 
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sådan, samt att bedöma relevansen av andra variabler för utfallet och då i synnerhet hur 

portföljtyngd inverkar på ministrars avgångsfrekvens och varaktighet.   

 

• Skiljer sig avgångarnas omfattning och/eller typ beroende på kön och, om så är fallet, 

vad kan vara orsaken till detta? 

 

• Går det att observera skillnader mellan kvinnors och mäns tid vid ministerposten i 

Skandinavien och, om så är fallet, vad kan vara orsaken till dessa skillnader? 

 

• Hur påverkar portföljinflytande ministrars sannolikhet att uppleva olika avgångstyper? 

 

1.3. Disposition 

Denna uppsats är strukturerad i fem delar. I detta första avsnitt har ämnet presenterats och en 

problemställning formulerats. Denna har i sin tur anknutits till ett syfte och ett par 

underliggande frågeställningar. I nästkommande avsnitt kommer den tidigare forskningen på 

området samt uppsatsens teori att redogöras för, där teorin i kombination med uppsatsens 

frågeställningar konkretiseras i ett antal hypoteser som kommer att prövas i ett senare avsnitt.  

   Kapitlet som följer behandlar arbetets metod. Uppsatsens design, urvalet av analysenheter, 

avgränsningar, materialinhämtning och behandling av material, samt metod för analys 

presenteras och motiveras för här. I det fjärde kapitlet redovisas arbetets empiri och resultat. I 

avsnittet appliceras metoden för analys på datamaterialet för att pröva de hypoteser som 

presenterats i det andra kapitlet i syfte att besvara arbetets frågeställningar. Resultaten 

kommer att tolkas och diskuteras utifrån arbetets teori för att söka förklara olika samband 

eller frånvaro av dessa. 

   I det femte och sista avsnittet sammanfattas arbetets resultat och jag återkopplar dem till 

uppsatsens frågeställningar och syfte. En diskussion förs även över arbetets bidrag till 

forskningsområdet samt vilka frågor som vi vet alldeles för lite om, och som kunde vara av 

intresse för vidare undersökning.  
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2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

2.1. Ministeromsättning – vad är det? 

Studiet av ministeromsättning behandlas ofta av forskare som en förgrening av området 

regeringsstabilitet, om än den bestämda termen samt dess definition kan variera beroende på 

studie (Fischer, Dowding, & Dumont 2012, 505; Hansen et al. 2013, 227; Indridason & Kam 

2008, 621). En bred definition som omfattar samtliga former av ministeravgångar, även de som 

sker i och med mandatperioders slut, har presenterats som ”ministeromsättning” (från 

engelskans turnover) men även som ”ministerstabilitet” (Fischer, Dowding, & Dumont 2012, 

506; Huber & Martinez-Gallardo 2008, 171). Hansen med flera introducerar en något snävare 

definition av ”ministeromsättning” där de enbart inkluderar de avgångar som sker mellan 

regeringars mandatperioder och inte de som sker i och med regeringars upplösning (2013, 235), 

alltmedan Indridason och Kam (2005, 229-230) vidareutvecklar tidigare definitioner av 

”ommöblering” (från engelskans reshuffle) till att kräva att minst tre ministrar och två portföljer 

omfattas, samt att de nya posterna tillträdes inom en månad. I denna uppsats kommer termen 

”ministeromsättning” att användas i dess breda definition eftersom jag är intresserad av att 

kunna genomföra jämförelser mellan könen vad beträffar bland annat överlevnadsgraden och 

varaktigheten hos ministrar.  

 

2.2. Institutionella och politiska faktorer som förklaring till ministrars varaktighet 

Tidigare studier har undersökt och belagt ett flertal faktorer som tycks ha betydelse för 

ministrars varaktighet. Flera studier som undersökt politisk karakteristik har kommit fram till 

att regeringstyp har betydelse och pekar på att ministrar i koalitionsregeringar sitter säkrare än 

ministrar i enpartiregeringar, samt att ministrar i minsta vinnande koalitioner sitter säkrare än 

de i överskottskoalitioner (Fischer, Dowding, & Dumont 2012, 512). Vidare tycks det inte ha 

någon betydelse huruvida koalitionsregeringen är i minoritet eller ej – den uppvisar likväl större 

ministerstabilitet än enpartiregeringar i majoritet (Huber & Martinez-Gallardo 2008, 177). 

Slutsatsen som dragits är att regeringschefen i en enpartiregering inte är lika begränsad i beslutet 

att entlediga enskilda ministrar än sin motsvarighet i en koalitionsregering – det finns helt enkelt 

färre vetospelare i enpartiregeringen (Fischer, Dowding, & Dumont 2012, 512; Huber & 

Martinez-Gallardo 2008, 177). Denna variabel blir viktig för studien eftersom den bidrar i 

tolkningen av en annan, mer omdiskuterad faktor som söker förklara ministrars varaktighet – 

nämligen enskilda portföljers inflytande.  
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   Indridason och Kam argumenterar i sin studie för att regeringschefer använder sig av 

möjligheten att ommöblera bland ministerposterna i syfte att kontrollera ministrarna och 

avskräcka olydnad, och då i synnerhet att detta riktas mot de som sitter på viktiga och komplexa 

portföljer. Deras resultat baseras på data från Australien och Storbritannien och visar på ett 

positivt samband mellan portföljinflytande och tidig ommöblering (Indridason & Kam 2008, 

647). Huber och Martinez-Gallardo menar dock att ministrar som tillsätts viktiga portföljer 

torde genomgå mer rigorösa lämplighetskontroller än sina kolleger och därför prestera bättre, 

vilket bör leda till att de löper mindre risk att utsättas för ommöblering eller entledigande. Det 

negativa samband de fann kunde emellertid inte fastställas på en statistiskt signifikant nivå för 

de 19 länder som undersöktes (Huber & Martinez-Gallardo 2008; 173, 177), men en senare 

studie utförd av Hansen med flera (2013, 244) kunde belägga för sambandets förekomst i 

Skandinavien.  

   De kontrasterande resultaten har av vissa härletts till skillnaderna mellan de 

Westminstersystem – med sina enpartiregeringar – respektive de koalitionsregeringar som varit 

fokus för de olika studierna, anspelande på regeringschefens möjligheter att använda 

ommöbleringar som ett verktyg att kontrollera ministrar, samt att man definierat uppsägningar 

olika (Fischer, Dowding, & Dumont 2012, 513). Ett starkare argument skulle därmed kunna 

göras för Huber och Martinez-Gallardos tes i denna studie som fokuserar på just 

koalitionsregeringar1, men istället för att ta ställning här så kommer portföljinflytande att 

betraktas som en kontrollvariabel vars sambandsriktning gentemot ministrars varaktighet 

backas upp av två kontrasterande hypoteser:  

 

H1a: För att minimera skadeverkningarna av olydnad är regeringschefer mer sannolika att 

ommöblera ministrar som sitter på de viktigaste posterna än ministrar med mindre viktiga 

poster. 

H1b: Ministrar som sitter på de viktigaste posterna har genomgått noggrannare 

lämplighetskontroller före tillsättande än sina kolleger och är därför mindre sannolika att avgå 

tidigt eller ommöbleras än andra ministrar. 

 

En underbyggd förväntan hos dessa hypoteser är, förutsatt att någondera stämmer, att en 

ojämn fördelning av portföljtyngd torde leda till att bidra till vissa skillnader i utfall för 

grupperna kvinnor och män. 

                                                           
1 Av 11 regeringar så utgör endast 1 en enpartiregering (Persson 2002-2006). 
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2.3. Socio-demografiska faktorer som förklaring till ministrars varaktighet 

Angående mer socio-demografiska faktorer så har ålder, utbildning, och kön visat sig ha viss 

betydelse för ministrars varaktighet. Ålder har visat sig ha ett kurvlinjärt samband med 

varaktighet där yngre och äldre ministrar drar sig tillbaka fortare än de mittemellan: de yngre 

kan se taktiska fördelar med att dra sig tillbaka för att återvända vid ett senare tillfälle medan 

de äldre ofta är i slutet av deras karriärer. Utbildning tycks också till viss del kunna förklara 

längre varaktighet, dock är det möjligt att utbildning utövar en indirekt påverkan genom 

exempelvis starkare sociala nätverk (Fischer, Dowding, & Dumont 2012, 514).  

   Slutligen har kön presenterats som en möjlig faktor av betydelse för varaktigheten hos 

ministrar. En studie utförd av Escobar-Lemmon och Taylor-Robinson har undersökt detta och 

utgick då från en rad hypoteser med bakgrund i olika teorier kring kön och politisk teori 

(Escobar-Lemmon & Taylor-Robinson 2015). Det är även deras teoretiska ramverk som denna 

uppsats kommer att hämta mycket av dess inspiration ifrån, om än hänsyn kommer att tas till 

de teorier och studier som presenterats ovan. 

   Utifrån en liberalfeministisk teori om jämställdhet vore ett rimligt antagande enligt författarna 

att kvinnor och män borde ha liknande erfarenheter av ministeravgångar, förutsatt att deras 

bakgrund är jämförbara (Escobar-Lemmon & Taylor-Robinson 2015, 667). Ett alternativt 

antagande kan härledas ur observationer som gjorts baserat på femfaktorteorin, vilken har 

utvecklats inom psykologin för att fånga in och strukturera olika uttryck för personlighet 

(Digman 1990, 436). I dessa studier har kvinnor upprepat visat på större grad av samarbetsvilja 

än män, och antagandet vore här att kvinnors och mäns upplevelser torde skilja sig åt där 

kvinnor drar sig tillbaka tidigare samt att män oftare kämpar in i det sista och därmed avgår i 

vanära (Escobar-Lemmon & Taylor-Robinson 2015, 667; Lehmann et al. 2013, 368, 373). Det 

bör nämnas att tillägget av femfaktorteorin här är mitt eget, då författarna omnämnde 

antaganden knutna till dess observationer men inte benämnde teorin i sitt arbete. 

   Följande är de hypoteser som dessa teorier genererade hos Escobar-Lemmon och Taylor-

Robinson och som även kommer att prövas i denna uppsats: 

 

H2a: Det kommer att vara lika sannolikt att kvinnliga och manliga ministrar lämnar en 

regering på samtliga sätt, och de kommer att vara lika sannolika att stanna kvar vid posten till 

slutet av mandatperioden (liberalfeministisk teori). 

H2b: Det bör finnas observerbara skillnader mellan kvinnors och mäns erfarenheter där kvinnor 

förväntas avgå fortare samt att män förväntas avgå oftare under konflikt (femfaktorteorin). 
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Författarna studerade regeringarna i fem amerikanska, presidentiella länder över en period på 

omkring 12 år vilket inkluderade 447 ministrar i 16 olika regeringar. De skapade en 

kategorisering av olika ministeravgångar vilket främst skedde genom studiet av tidningsartiklar 

som berörde varje ministers enskilda avgång, och genomförde en statistisk analys med en 

multinomial logitmodell för att avgöra könets betydelse för utfall i förhållande till flera 

kontrollvariabler (Escobar-Lemmon & Taylor-Robinson 2015, 673-677). De slutsatser som 

drogs var att det inte gick att påvisa några signifikanta skillnader i omfattningen eller typen av 

avgångar mellan kvinnor och män i de fem länder som undersöktes. Vissa bakgrundsfaktorer 

tycks ha haft betydelse för kvinnor men inte män och vice versa, där kvinnor med policy-

expertis löpte en högre risk att avgå i vanära än att överleva mandatperioden och där samma 

sak gällde för män med klientkopplingar till vissa sektorer (Escobar-Lemmon & Taylor-

Robinson 2015, 686). 
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3. Metod och material 

3.1. Design 

För denna uppsats har valet av design landat på fallstudien, och dess främsta syfte är som ovan 

nämnt att undersöka huruvida kön kan förklara avgångsfrekvensen samt varaktigheten hos 

ministrar i Skandinavien och diskutera i vilken mån resultaten kan vara till följd av andra 

faktorer. Fallstudien lämpar sig väl för detta syfte eftersom den är flexibel till dess design och 

kan kombinera såväl utforskande som förklarande syften (Yin 2007, 22-23). 

   Metoden för denna uppsats har varit övervägande kvantitativ, med vissa kvalitativa inslag. 

Tanken har varit att utföra en liknande studie fast i mindre tappning än den som Escobar-

Lemmon och Taylor-Robinson utförde. 

   Ett vanligt missförstånd kring fallstudien är att den skulle vara mera lämpad för en 

kvalitativ metod, något som tillbakavisats av flera (Flyvbjerg 2006, 242; Yin 2007, 32). Av 

största vikt blir emellertid att göra en avvägning mellan fallets storlek och den förståelse man 

önskar uppnå om det. I denna studie har fallet behövts definieras relativt brett för att en 

kvantitativ metod ska kunna appliceras – istället för ett land som fall har studien närmat sig 

fallet som en grupp av länder som uppvisar relativt hög grad av homogenitet vad beträffar 

faktorer såsom statsskick, ekonomi, och kultur (vari jämställdhet inkluderas här). Den 

undersökta populationen är dock begränsad vilket möjliggör relativt djupgående studier av 

den. 

   Genom att betrakta Skandinavien som ett fall är det möjligt att studera 323 ministrar över en 

period om 15 år, vilket är tillräckligt för att genomföra vissa statistiska analyser. Samtidigt är 

fallet inte för stort för att genomföra den form av analys som studien ämnar göra. 

   Vanligt förekommande för studier av denna typ är risken för så kallad undertäckning eller 

mörkertal – att undersökningsenheter som egentligen tillhör målpopulationen faller utanför 

ramen för den faktiska undersökningen. Detta har beskrivits som ett problem vilket kan leda 

till att man inte kan uttala sig så väl om ett fenomen som man kanske hade önskat, exempelvis 

om man vill uttala sig om ekonomisk brottslighet men då måste vara medveten om att man 

endast har tillgång till information om den lagförda brottsligheten (Hjerm, Lindgren, & 

Nilsson 2014, 180; Körner och Wahlgren 2015, 13). För denna uppsats så har risken för 

undertäckning bedömts vara förhållandevis låg då målpopulationen dels är så pass begränsad, 

dels eftersom ministrars särskilda ställning gör att deras förehavanden dokumenterats 

noggrant i de länder som undersökts. Eftersom arbetet kommer att använda sig av 

andrahandskällor, främst då databaser, har dock viss hänsyn tagits till att undersöka eventuell 
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undertäckning samt komma tillrätta med denna där den förekommit. Hur jag har gått tillväga 

utvecklas mer noggrant under nästa avsnitt.  

   Vad beträffar valet av fall för studien så har tre aspekter tagits hänsyn till – 1) förförståelse 

för de länder som ska undersökas, 2) tillgänglighet av data, samt 3) möjligheter att generalisera 

från fallet. Angående den första aspekten, förförståelse, så har valet skett baserat på att 

förförståelse för de berörda länderna bedöms underlätta för studien vad gäller såväl 

datainsamling som analys. För det andra så bedöms tillgängligheten av data vara god, i 

synnerhet som förståelse för ländernas språk underlättar vid datainsamling och kodning. Just 

tillgängligheten av digitaliserade nyhetsartiklar anses avgörande för att möjliggöra kodning och 

analys av datamaterialet inom en rimlig tidsram, vilket också spelat in vid valet att avgränsa 

arbetets undersökta tidsperiod till åren 2001-2015.  

   Tillgängligheten är även något som betonas av Creswell och Poth (2017, 100-102), vilka 

menar att det förvisso kan vara att föredra om de olika fallen kan uppvisa olika perspektiv av 

det undersökta problemet, men att bland annat tillgänglighet av data samt tids- och resursbrist 

bör tas hänsyn till. Att som jag undersöka länder med relativt hög grad av homogenitet kan te 

sig kontraproduktivt med bakgrund till Creswell och Poths resonemang, men valet är medvetet 

och har att göra med det tredje och sista övervägandet – möjligheterna att generalisera från 

fallet, vilket sker enligt teorin om ”kritiska fall”. 

   I denna studie är tanken att Skandinavien, enligt principen om ”minst sannolika fall”, lämpar 

sig synnerligen väl med dess jämförbart höga grad av jämställdhet. Om skillnader kan 

identifieras här, torde det gå att hävda att de sannolikt förekommer även på andra platser 

(Flyvbjerg 2006, 229). På så vis är förhoppningen även att komma tillrätta med ett av 

fallstudiens grundläggande problem – dess upplevda oförmåga hos många att kunna 

generalisera från ett enda (eller ett fåtal) fall (Flyvbjerg 2006, 224; Yin 2007, 28). 

 

3.2. Material 

För att kunna mäta ministeromsättningen behövs en översikt av samtliga ministrar som suttit i 

olika regeringar i Skandinavien under de senaste årtiondena. För detta har uppsatsen främst 

förlitat sig på Seki & Williams data (2014) som kartlägger regeringar och deras ministrar i 35 

demokratiska länder från början på 1990-talet och sträcker sig till 2014. Därifrån hämtar 

arbetet information om vilka ministrar som ingått i vilka regeringar, deras namn, födelseår, 

och kön, deras portfölj och partitillhörighet, samt deras tillträde till och avgång från 

ministerposten.  

   De regeringar som studeras/använts till arbetet ser ut som följande: 
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• Danmark: Rasmussen, F. (2001-2005), Rasmussen, F. 2 (2005-2007), Rasmussen, F. 3 

(2007-2009), Rasmussen, L. (2009-2011), Thorning-Schmidt (2011-2015) – 144 

ministrar (59 kvinnor, 41%) 

• Norge: Bondevik 2 (2001-2005), Stoltenberg (2005-2009), Stoltenberg 2 (2009-2013) 

– 86 ministrar (39 kvinnor, 45%) 

• Sverige: Persson (2002-2006), Reinfeldt (2006-2010), Reinfeldt 2 (2010-2014) – 93 

ministrar (45 kvinnor, 48%) 

 

Statsministrar, de ministrar som avled under sin mandatperiod samt de som av hälsoskäl 

tvingades avgå har exkluderats från detta arbete. 

   Vissa problem med att använda databasen föreligger emellertid. Till att börja med så har ett 

fåtal ministrar av Seki och Williams angivits missvisande eller rent felaktiga portföljer2. Detta 

misstänks vara en följd dels utav att författarna översatt departement och ministerportföljer 

från deras ursprungsspråk, dels av att de inte varit helt konsekventa med att ange ministrars 

titlar eller portföljer utan ibland endast angivit de departement som ministrar insorterats 

under. Det senare exemplet har fått särskilt betydelse för de svenska ministrarna, vilka oftare 

har relaterats till deras departement snarare än deras portföljer och dessutom har den unika 

karakteristiken av att kunna vara biträdande ministrar (vilket Seki och Williams lyckas att få 

med i vissa fall3 men inte i samtliga4). Emellanåt har dock även så kallade tillförordnade 

ministerposter, som varit inhoppare för någon en kort period innan en permanent ersättare 

tillsatts, tillskrivits som den portfölj de suttit med under hela deras mandatperioder. Exempel 

på detta är Carin Jämtin och Jan O. Karlsson som av Seki och Williams båda anges ha varit 

utrikesministrar under deras respektive tid vid regeringen, alltmedan de egentligen bara 

erhållit denna portfölj under en mycket kort period och under resterande mandatperioden 

innehavt andra portföljer.  

   Dessa problem har dock varit hanterbara eftersom de varit förhållandevis få samt snabbt har 

påträffats och kunnat åtgärdas under de bearbetningar av datat som gjorts. Något som 

emellertid inte kunnat kontrolleras på detta sätt har varit Seki och Williams eventuella 

undertäckning – det vill säga risken för att författarna missat vissa ministrar i deras 

                                                           
2 Dessa återfinns främst hos regering Persson, exempelvis Carin Jämtin (angiven post – utrikesminister. Faktisk 

post - biståndsminister), Barbro Holmberg (angiven post – utrikesminister. Faktisk post – migrationsminister), 

och Jan O. Karlsson (angiven post – utrikesminister. Faktisk post – bistånds- och migrationsminister). 
3 Såsom biträdande utbildningsministrar Nyamko Sabuni och Maria Arnholm i Reinfeldts regering (2010-2014). 
4 För exempel, se Bilaga 1. 
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sammanställning av data för de skandinaviska länderna. Fastän det har nämnts ovan varför det 

inte torde föreligga några starka skäl att misstänka omfattande felrapportering av de ministrar 

som ingått i dessa regeringar så har jag likväl valt att jämföra Seki och Williams databas med 

en annan (Sonntag 2018) för att i bästa mån kunna komma tillrätta med detta problem. Vissa 

diskrepanser förekommer där Seki och Williams rapporterar något färre ministerposter än 

Sonntag. Detta misstänks till stor del vara en följd av att de tidigare slagit samman två 

liknande portföljer till en, men även att de helt missat att rapportera om vissa ministrars 

förekomst i en regering. Huruvida Sonntag vore mer tillförlitlig är svårt att avgöra men hans 

databas fungerar väl som komplement till Seki och Williams, vilken trots min kritik är såväl 

omfattande som förhållandevis pålitlig. De allvarligaste diskrepanserna har justerats i datat 

och hur dessa har bedömts redogörs för i Bilaga 3. 

 

3.3. Mått på portföljtyngd 

För att kunna avgöra portföljers inflytande i länderna så är det främst två mått som omnämns i 

litteraturen och som detta arbete har att ta ställning till – Laver och Hunts 

inflytanderankningar samt Druckman och Warwicks inflytandeindex. De tidigares mått 

publicerades 1992 och är mer citerat på området (se exempelvis Hansen et al. 2013; Huber & 

Gallardo 2008; Indridason och Kam 2008). Deras studie byggdes på enkäter i vilka 

landexperter fick lista de kabinettsposter som de menade är absolut nödvändiga för bildandet 

av en regering, samt rangordna dem efter betydelse (Laver & Hunt 1992, 125). Alternativet, 

vilket även kommer att användas i detta arbete, är Druckman och Warwicks inflytandeindex 

vilket publicerades 2005. 

   Fördelen med Druckman och Warwicks studie är att den hämtar inspiration från Laver och 

Hunts enkätstudie men förbättrar den gällande ett par aspekter. För det första så inkluderar 

Druckman och Warwick fler portföljer i de undersökta länderna istället för den relativt 

begränsade mängden av ”nyckelportföljer” som Laver och Hunt presenterade, och för det 

andra så är deras mått ett av få som går att studera på kvotskala såväl som ordinalskala vilket 

ger dess användning en högre grad av flexibilitet. De gick tillväga som så att länderexperterna 

ombads att gradera en uppsättning med portföljer där medeltyngden beskrevs som 1, och 

angivna poäng över eller under detta medel skulle betraktas som en proportionerlig ökning 

eller minskning av portföljens tyngd. En portfölj med en poäng på 2 är därmed att betrakta 

som dubbelt så betydelsefull som medelportföljen och en portfölj med 0.5 är att betrakta som 

hälften så betydelsefull. Indexet uppvisar en hög grad av intern konsensus (0.94 enligt 
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Cronbachs alpha) samt överensstämmer väl med de resultat som Laver och Hunt presenterat5 

(Druckman & Warwick 2005; 20-23, 28).  

   Vid analysen av enskilda ministrars portföljer är det emellertid inte ovanligt att dessa består 

av fler än en portfölj vilka traditionellt fördelats mellan flera ministrar (exempelvis 

utbildningsportföljen och hälsoportföljen). I dessa fall föreskriver Druckman och Warwick att 

dessa portföljers inflytandepoäng summeras, om än de poängterar att detta ej nödvändigtvis är 

korrekt eftersom en portfölj kan tonas ned och dess åtaganden minska i och med en 

sammanslagning. (Druckman & Warwick 2005, 24-26). Därför har arbetet använt sig av 

viktade summeringar där en multiplikator på 0.8 applicerats på de berörda portföljerna, för att 

på så sätt försöka bättre fånga upp den minskning i inflytande som de enskilda portföljerna 

sannolikt drabbas av vid en sammanslagning. Detta bedöms även till viss del komma tillrätta 

med problemet av inflytandeinflation som har noterats för vissa av ministrarna i berörda 

regeringar, vars summerade portföljtyngd i vissa fall kunnat överstiga deras statsministrars – 

den av Druckman och Warwick så kallade ”stjärnposten” (2005, 29). 

   I analysen av svenska ministrar så tillkommer även en för arbetet unik faktor – nämligen 

underordnade eller biträdande ministrar. I graderingen av dessa så appliceras en multiplikator 

på 0.65 på den överordnade ministerns portfölj för att visa på dennes tyngre inflytande 

(Druckman & Warwick 2005, 24). Exempel på dessa är biträdande utbildningsministrarna 

Nyamko Sabuni och Maria Arnholm samt finansmarknadsminister Peter Norman i Fredrik 

Reinfeldts andra regering. 

   Sina fördelar till trots så lider emellertid måttet av ett antal svagheter varav Druckman och 

Warwick främst lyfter metoden för sammanslagningar av portföljer. Under arbetets gång har 

ytterligare begränsningar upptäckts med måttet, vilka till viss del är en följd av att deras studie 

endast inkluderade regeringar mellan åren 1945 och 2000 (2005, 24). 

   En av dessa svagheter är den ovan nämnda inflationen av portföljtyngd vid 

sammanslagningar, och det är inte sagt att lösningen som föreskrivits här på ett 

tillfredställande sätt kommer tillrätta med detta.  

   Den tydligaste svagheten är emellertid att måttet på intet sätt lyckas med att fånga upp 

samtliga portföljer som innehas av de undersökta ländernas statsråd, och då avses inte enbart 

relativt obskyra och sällan nyttjade portföljer utan även vanligt förekommande sådana såsom 

                                                           
5 Druckman och Warwick betonar att jämförelser sker på ett litet och icke-representativt data-set då Laver och 

Hunt endast tar med ett fåtal portföljer, vilket gör att små diskrepanser får stort genomslag för 

överensstämmelsen. Likväl pekar de på en överensstämmelse vid eller över 0.8 för åtta av 14 länder, där lägre 

grad av konsensus i flera av de andra fallen är som följd av att en enda portfölj givits en annan bedömning i en 

av studierna. 
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migration och jämställdhet. Alltmedan dessa portföljer innehas av ministrar lika ofta som 

flera andra portföljer6 så har dessa inte tillskrivits någon egen inflytandetyngd av Druckman 

och Warwick. 

   En lösning på detta problem vore att rutinmässigt tillskriva icke-graderade portföljer en 

tyngd på 1, det vill säga den hypotetiska medeltyngden. Om än detta sannolikt leder till att 

portföljer såväl över- som undervärderas så kommer denna metod att användas, av tre skäl. 

För det första så vore alternativet, att jag själv skulle göra en bedömning av portföljernas 

tyngd, behäftat med sådana metodproblem att det skulle bli alltför tidskrävande för att komma 

tillrätta med. Resultatet av en sådan bedömning vore inte heller nödvändigtvis närmare 

sanningen. För det andra vore ett rimligt antagande att även icke-graderade portföljer, och i 

synnerhet sådana som tillkommit efter år 2000 och som inte förbisetts av Druckman och 

Warwick, bör landa relativt nära det hypotetiska medelvärdet. För det tredje så utgör den 

berörda gruppen ministrar en förhållandevis liten del av datamaterialet (33 ministrar av 323, 

eller 10,2%) och under antagandet att dessa i snitt inte kommer att avvika på ett betydande 

sätt så bör ej heller eventuella errata påverka arbetets resultat väsentligt.  

   Slutligen förekommer diskrepanser mellan Druckman och Warwicks portföljer samt de 

poster som ministrar anges ha haft i databaser såsom Seki och Williams, vilket föranlett 

behovet av undersökningar kring vilka portföljkategoriseringar som varit mest lämpade. För 

en redogörelse om hur detta har skett, se Bilaga 1. 

 

3.4. Kategoriseringar av olika avgångstyper samt ålder som kontrollvariabel 

Vad beträffar kategoriserandet av ministeromsättningen så har Escobar-Lemmon och Taylor-

Robinsons schema (2015, 674) använts, med vissa mindre modifikationer. Schemat tillskriver 

ministrar ett av fyra möjliga utfall. Dessa redogörs för nedan, tillsammans med fördelningen 

av ministrarnas fördelning över de olika kategorierna: 

1. Överlevare stannar i regeringen tills det att regeringschefen avgår. När regeringschefen 

avgår, avgår också överlevaren. Överlevare kan sitta en relativt kort tid då de kan vara 

inhopp för någon som avgått, men räknas som överlevare eftersom de suttit 

mandatperioden ut (217 ministrar, 68%). 

2. Skiftare lämnar sin post men intar istället en annan ministerpost, alternativt en annan hög 

utnämning (exempelvis EU-kommissionär, ambassadör, och landshövding). Den 

                                                           
6 För samtliga länder innehades portföljer som inkluderar migrations- och integrationsfrågor vid 12 tillfällen 

under den undersökta perioden, och jämställdhet vid 16. Under samma period innehades finansportföljen vid 13 

tillfällen (16 om man räknar med biträdande ministrar i Sverige) och miljöportföljen vid 18 tillfällen. 
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vanligaste typen av skiftare är så kallade interna skiftare som ommöbleras, alltmedan ett 

färre antal utgörs av externa skiftare – de som byter post till något utanför regeringen. För 

detta arbete kommer en tidsfrist om fyra månader mellan avgång och nytt tillträde att gälla 

istället för en eller två som annars varit regel, samt att endast två ministrar behöver 

involveras för att händelsen ska behandlas som en ommöblering. Detta är dels för att 

förenkla processen att urskilja skiftare, dels för att inte missa tydliga exempel7 på grund 

av en strikt tidsfrist. (53 ministrar, 16%).  

3. Dåligt slut innebär att ministern avgår under entledigande och/eller skam. Skandaler och 

misslyckanden att prestera är exempel på dessa former av avgångar. Här inkluderas även 

majoriteten av de ministrar som avgick till följd av en regeringsombildning där flera fått 

avgå då, med Escobar-Lemmon och Taylor-Robinsons (2015, 674) ord, ”om än de inte 

baktalades, och såvida de inte tillsattes en ny post, är det svårt att se hur detta skulle vara 

ett önskvärt eller positivt utfall för dem.” (39 ministrar, 12%). 

4. Pensionerad innebär att ministern avgår på egen begäran och tillsynes frivilligt. Det kan 

vara så att de ämnar lämna politiken och gå till det privata men även att de planerar ställa 

upp i ett subnationellt eller annat politiskt val. Om än det är möjligt att somliga av dessa 

inte hade något egentligt val så sökte man likväl åtminstone ge skenet av det. Exempel på 

detta är Hanne Bjurstrøm i Norge som lämnade Stoltenbergs regering 2012 och som inte 

ville bekräfta eller förneka uppgifter om att hon egentligen hade velat fortsätta. (12 

ministrar, 4%). 

 

För att genomföra kategoriseringen har pressmeddelanden, presskonferenser, och 

nyhetsartiklar kommit att utgöra de främsta källorna. Kategoriseringen har skett i tre steg, 

vilka har sett ut som följande: 

 

• Steg 1: En grov sortering har skett utifrån enbart datamaterialet där samtliga 

överlevare kunnat urskiljas genom att kalkylera deras tid vid ministerposten som andel 

av mandatet (den tid de kunnat sitta). Som ovan nämnt innebär ej detta att de suttit 

hela mandatperioden8 utan enbart att de suttit hela den tid som de möjligtvis kunnat. 

                                                           
7 Alltmedan majoriteten av skiftare placerar sig inom spannet om två månader så finns ett par tydliga undantag. 

Däribland inkluderas Mariann Fischer Boel (2004) och Connie Hedegaard (2009) som båda utsågs till EU-

kommissionärer men där det dröjde närmare fyra respektive tre månader till det att de kunde tillträda.  
8 Det vill säga från statsministerns tillträdande till och med avgång. 
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• Steg 2: Utifrån datamaterialet har sedan så kallade interna skiftare, det vill säga de 

som byter position inom regeringen, kategoriserats genom att studera individers 

avgångar samt tillträden. Där en avgång följts kort inpå av ett tillträde har detta utan 

undantag skett inom 1-3 dagar. Här framgår emellertid inte de byten som skett utanför 

regeringen, så kallade externa skiftare, vilket för oss till det sista steget i 

kategoriseringen. 

• Steg 3: För att avgöra huruvida resterande tidiga avgångar bör kategoriseras som 

skiftare, dåligt slut, eller pensionerad så har pressmeddelanden, presskonferenser, och 

nyhetsartiklar behövts analyseras och bedömas. Pressmeddelanden och källor till 

presskonferenser har inhämtats från respektive lands regeringshemsida, alltmedan 

nyhetsartiklar har inhämtats via ”Google sök”. En uppsättning med sökord har använts 

för respektive land där publiceringar i närtid till avgångarna fokuserats på. För Sverige 

har ministrars namn kompletterats med sökord såsom ”avgå/-r”, ”petad”, ”avsked”, 

”sparken”, ”lämnar”, samt ”slutar”. För Norge har motsvariga sökord använts – 

”trekker”, ”forlat/-er”, ”fyret”, ”går av”, ”ut/-e”, och ”sparken”. Likaså har varit fallet 

med Danmark, där sökord har varit ”forlader”, ”fyret”, ”sparken/-t”, ”faerdig”, ”går 

av”, och ”traekker”. Emellanåt har ytterligare sökningar varit nödvändiga för att 

komplettera information kring en viss ministers utnämning till EU-kommissionär eller 

dylika. I dessa fall har organisationernas hemsidor varit behjälpliga för att kunna 

avgöra tid för tillträde, och på så vis har individernas avgång kunnat kategoriseras. 

   Antalet källor har varierat från fall till fall då vissa avgångars orsaker behövts 

trianguleras i högre grad än andra, där ministrarnas och statsministrarnas egna 

uttalanden har prioriterats följt av den nyhetsrapportering som ägt rum i och med 

avgången. Om en minister avgått på egen begäran men samtidigt varit involverad i en 

pågående skandal har detta som regel kategoriserats som ett ”dåligt slut”. För att se 

hur kategoriseringar kring särskilt svårtydda fall har kunnat se ut, läs Bilaga 2. 

 

3.5. Ålder som kontrollvariabel 

Escobar-Lemmon och Taylor-Robinson utförde sin studie (2015, 675) med en rad 

kontrollvariabler, däribland kvalifikationer, utbildning, och tidigare politisk erfarenhet, som till 

hög grad baserades på biografiska porträtt som gjordes av varje enskild minister. Eftersom 

denna uppsats är begränsad i dess omfattning skulle detta med all sannolikhet uppta alltför stor 

tid, vilket också är skälet till att samtliga av dessa inte kommer att kunna användas. Därför har 
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endast ett par kontrollvariabler valts, portföljinflytande och ålder, vilka är förhållandevis enkla 

att operationalisera och mäta till skillnad från avgångstyper vilket är den variabel som är mest 

tidskrävande att sammanställa.  

   Vad beträffar ministrarnas ålder har denna beräknats utifrån deras födelseår samt tidpunkten 

för avgång. Detta gör att en mindre åldersinflation är att förvänta eftersom behandlingen av 

födelsedatum då blir 01-01-19xx för samtliga ministrar. Detta anses emellertid inte påverka 

arbetet då dessa errata bedöms oansenliga samt förväntas påverka kvinnor och män i lika stor 

utsträckning. 

 

3.6. Multinomiala logitmodellen som metod för analys 

För denna uppsats har valet av analysmetod fallit på den multinomiala logitmodellen, vilken 

kompletteras med korstabeller för att presentera generella utfall. Till skillnad från flera andra 

modeller som fokuserar på många möjliga utfall, exempelvis konventionella 

regressionsanalyser, så förutsätter inte denna att utfallen är sorterade (Borooah 2002, 45). Detta 

passar mitt arbete väl eftersom min beroende variabel, olika avgångstyper, återfinns på 

nominalskalan och därmed inte låter sig analyseras med en multivariat regressionsanalys 

(Hjerm, Lindgren, och Nilsson 2014, 142). Ytterligare ett skäl att den multinomiala 

logitmodellen använts istället för exempelvis en ”conditional logit model” är att den tidigare är 

avsedd att användas när de oberoende variablerna exklusivt betecknar egenskaper som är 

inneboende hos målpopulationen och inte de utfall som ska studeras9 (Borooah 2002, 46-47; 

Maddala 1983, 42). Vare sig kontrollvariabeln ålder eller portföljtyngd förknippas enbart med 

ett av de utfall som kommer att studeras utan är att betrakta som egenskaper förknippade med 

individer, varpå den multinomiala logitmodellen förefaller lämpligast. 

   Modellen kommer att användas för att kalkylera risk-ration, den relativa sannolikheten, för 

att skandinaviska ministrar avgår på ett av de fyra sätten beroende på deras placering på de 

oberoende variablerna där ”exp(B)”10 representerar den förändring samt riktning hos risk-ration 

som uppstår vid varje enhets förändring hos en given oberoende variabel. Avgångstypen 

”överlevare” kommer att användas som huvudsaklig referenskategori vars koefficienter är satta 

till 0. Detta innebär att risk-ration för de övriga avgångstyperna kommer att presenteras som en 

jämförelse till denna referenskategori (Borooah 2002, 48-52). För att vara helt korrekt så bör 

egentligen flera tester köras med olika, helst samtliga, utfall som referenskategorier, men för 

                                                           
9 Om än dessa rent algebraiskt är att betrakta som fullständigt likvärdiga, enligt Maddala. 
10 Det exponentiella värdet för en koefficient. 
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ett arbete av denna storlek så är det främst det vanligaste utfallet, ”överlevare”, som kommer 

att användas och presenteras. De övriga testerna kommer inte att presenteras illustrativt utan 

enbart i text –  där signifikanta samband förekommer – för att komplettera tolkningen av det 

första testet. 

   I tolkningen av resultaten från den multinomiala logitmodellen så är arbetet intresserat av 

exp(B). Om exp(B) angiven hos en oberoende variabel x är 0,12 för utfall y så innebär detta en 

ökning av sannolikheten för detta utfall med 12%, jämfört med referenskategorin, för varje 

enhets ökning av variabel x. Vore exp(B) hos den oberoende variabeln -0,12 skulle varje ökning 

av variabelns enhetsvärde istället att minska sannolikheten för utfallet y i förhållande till 

referenskategorin med 12%. 

   Vad beträffar den signifikansnivå som kommer att krävas av detta arbetes resultat för att de 

ska bedömas som tillförlitliga står valet mellan den allmänt accepterade 95-procentsnivån samt 

den striktare 99-procentsnivån, där den senare är att föredra vid stora stickprovsundersökningar 

(Hjerm, Lindgren, & Nilsson 2014, 116). Eftersom den grupp ministrar som studeras i denna 

uppsats är förhållandevis liten så nöjer sig detta arbete med att analysens resultat uppnår en 

signifikans på åtminstone 95 procent.  
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4. Empiri och analys 

4.1. Allmänt om kvinnliga och manliga ministrar i Skandinavien 

Hur ser då utfallen ut för ministrar i Skandinavien? Sitter kvinnor och män lika länge vid sina 

poster och avgår de på samma sätt, eller råder skillnader som behöver förklaras? 

   Inledningsvis kan man konstatera att det tycks förekomma vissa skillnader i den 

utsträckning som kvinnor och män får avgå tidigt från sina ministerposter, vilket illustreras i 

korstabellen nedan. 

 

Tabell 1. Fördelning av avgångstyper inom respektive kön 

Kön/avgångstyp Överlevare Skiftare Dåligt slut Pensionerad Total 

Man 119 30 23 8 180 

% inom kön 66,1% 16,7% 12,8% 4,4% 100% 

Kvinna 100 23 16 4 143 

% inom kön 69,9% 16,1% 11,2% 2,8% 100% 

Total 219 53 39 12 323 

% inom kön 67,8% 16,4% 12,1% 3,7% 100% 

Källa: Egna bearbetningar av Seki & Williams (2014) dataset (Seki-Williams Ministers--Version 2.0_1990-

2014). 

 

Som korstabellen visar så avgick 33.9% av manliga ministrar tidigt medan 30.1% av kvinnor 

gjorde det. Kvinnliga ministrar tycks med andra ord i snitt överleva mandatperioden i något 

högre utsträckning än manliga, om än skillnaderna inte är stora (5.7% oftare). De sitter även i 

snitt en längre tid vid posten11 vilket tycks påvisa en något bättre förmåga att stanna vid 

ministerposten överlag – i motsats till vad delar av teorin skulle anta.  

   Enligt hypotes H2b förväntades kvinnor avgå fortare än män till följd av deras större 

samarbetsvillighet. Det är emellertid möjligt att teorin bakom hypotesen om vad som är 

följden av en högre samarbetsvillighet är bristfällig. Det förefaller förvisso rimligt att en 

större samarbetsvilja borde leda till att man som person är mer benägen att acceptera ett 

entledigande (alternativt att avgå självmant), men för att detta ska visa sig i en högre 

avgångsfrekvens och kortvarighet vid posten på en gruppnivå så förutsätter detta att den mer 

samarbetsvilliga gruppen är åtminstone lika sannolik att uppmanas att avgå än den mindre 

samarbetsvilliga. Det förefaller dock även rimligt att en grupp individer som generellt 

                                                           
11 831 dagar mot männens 781, eller 6.4% längre i snitt. 
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uppvisar en mindre grad av samarbetsvilja kommer att fungera sämre vid arbete i grupp och 

svara sämre på en auktoritets order, och därmed löpa större risk att entledigas vid 

regeringsarbete.  

   Detta skulle kunna utgöra en eventuell förklaring till varför kvinnor tycks klara sig bättre i 

regeringar vad beträffar såväl avgångsfrekvensen som varaktigheten. Det är emellertid inte 

möjligt att på ett definitivt sätt påvisa sambandet mellan graden av samarbetsvilja och 

avgångsfrekvens samt varaktighet inom ramen för denna studie eftersom arbetet saknar 

tillgång till personlighetsdata för den undersökta populationen. Istället har jag endast utgått 

från antagandet att eftersom kvinnor överlag uppvisat större en större grad av samarbetsvilja, 

så bör detta även stämma för denna grupp.  

   En alternativ eller kompletterande förklaring, förutsatt att antagandena från H1b stämmer, 

vore att alltmedan viktiga portföljer tillsätts baserat på kompetens och meriter så kan det vara 

så att kvinnor tenderar att vara något mer kvalificerade vid deras tillträdande än deras manliga 

motsvarigheter. Denna förklaring har sin bakgrund i studier från USA och flera 

latinamerikanska länder där kvinnliga politiker funnits mer kvalificerade än manliga vid deras 

tillsättning (Escobar-Lemmon & Taylor-Robinson 2015, 668). Förutsatt att detta stämmer 

även för Skandinavien, vilket arbetet dessvärre inte kan styrka, så skulle detta kunna vara 

ytterligare en anledning till att kvinnliga ministrar inte upplever dåliga slut i lika stor 

utsträckning som manliga.  

   Det går dock även att argumentera att skillnaderna som observerats inte är så pass stora att 

de är betydelsefulla, varpå H2a tycks mer rimlig med dess liberalfeministiska antagande om att 

kvinnor och män – allt annat lika – förväntas prestera lika väl i ministerposten. 

   Den största relativa skillnaden mellan könen återfinns i den sista kategorin, pensionerade, 

där 4.4% av manliga ministrar återfinns samt 2.8% av kvinnliga – en skillnad på 1.6 

procentenheter eller 57%. Gruppen är emellertid så pass liten (endast 12 ministrar) att det är 

svårt att dra några definitiva slutsatser utifrån denna korstabell, i synnerhet som inkluderingen 

av en större totalpopulation skulle kunna få ett stort genomslag på fördelningen.  

   Fastän jag redan har berört det flyktigt så vill jag återkomma till ministrarnas tid vid 

ministerposten. Trots förekomsten av skillnader i den totala tid som ministrar innehar sin post 

så tycks det inte förekomma några betydelsefulla skillnader mellan kvinnor och män vad 

beträffar andelen tid av mandatet som suttits av. Män sitter i snitt 84.7% av deras mandat, 

alltmedan kvinnor sitter 86.6% av deras och där standardavvikelsen inom grupperna är 

närmast identiska, vilket framgår av tabellen nedan. 
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Tabell 2. Tid som ministrar suttit av, angivet som andel av mandat 

Kön / tid/mandat Medel Standardavvikelse 

Man 0,8474 0,24693 

Kvinna 0,8661 0,24284 

Källa: Egna bearbetningar av Seki & Williams (2014) dataset (Seki-Williams Ministers--Version 2.0_1990-

2014). 

 

För att vara helt korrekt så bör variationskoefficienten kalkyleras för de två resultaten, då 

jämförelser mellan standardavvikelser ej kan genomföras när två medelvärden skiljer sig åt 

(Hjerm, Lindgren, & Nilsson 2013, 109). För manliga ministrar blir denna 29,1% och för 

kvinnor 28%. Det framgår således att variansen inom grupperna inte heller skiljer sig åt 

nämnvärt, vilket förvisso inte var förväntat men likväl kunde presentera en möjlig skillnad i 

hur kvinnor och män upplever avgångar från ministerposter.  

   Vad beträffar de kontrollvariabler som använts – ålder och portföljtyngd – så har vissa 

generella iakttagelser gjorts. Manliga ministrar är i snitt något äldre än deras kvinnliga 

motsvarigheter, närmare 51 år jämfört med kvinnornas 49, och variansen inom grupperna är 

närmast identiska (variationskoefficienten för kvinnor och män respektive är 17,8% och 

18,4%). Med tanke på att medelåldern inte skiljer sig nämnvärt mellan könen, samt att 

variansen av ålder inom de två grupperna är obefintlig så torde denna variabel inte bidra till 

några skillnader i utfall, förutsatt att ålder påverkar förutsättningarna för kvinnor och män i 

ministerposition på samma sätt. 

   Angående portföljtyngd så går det att konstatera att män i snitt har något tyngre 

ministerposter än kvinnor (9,7% tyngre för att vara exakt). Variationen inom grupperna tycks 

även i detta fall vara större, där män har en variationskoefficient på 33,1% medan kvinnors 

ligger på 27,4%. Denna varians synes även i att räckvidden för grupperna, avståndet mellan 

de minsta och högsta värdena, skiljer sig åt markant – med 1,4 för kvinnor och 2,13 för män. 

 

Tabell 3. Fördelningen av portföljtyngd för respektive kön 

Kön/portföljtyngd Medel Standardavvikelse Median Räckvid 

Man 1,1674 0,38687 1,0920 2,13 

Kvinna 1,0645 0,29205 0,1020 1,4 

Total 1,1219 0,35133 1,070 2,32 

Källa: Egna bearbetningar av Seki & Williams (2014) dataset (Seki-Williams Ministers--Version 2.0_1990-

2014). 
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Med hänsyn till det som tidigare diskuterats angående Huber och Martinez-Gallardos tes om 

att innehavare av tyngre portföljer torde vara mindre sannolika att få avgå, samt att denna 

hypotes bedöms mer trolig för detta fall då arbetet studerat just koalitionsregeringar, är det 

förvånande att manliga ministrar i snitt tycks mer sannolika – eller åtminstone inte mindre – 

att få avgå än deras kvinnliga motsvarigheter samt att de gör så tidigare. Det är möjligt att 

portföljtyngd inte har en avgörande betydelse för avgångsfrekvensen och varaktigheten för 

ministrar, eller att andra faktorer spelar en större roll. Detta kommer emellertid att utredas mer 

utförligt i kommande avsnitt, där den multinomiala logitmodellen appliceras på datat. 

 

4.2. Multinomial logitmodell för avgångstyper 

Genom att studera Tabell 4 nedan går det att dra slutsatsen att samtliga av mina oberoende 

variabler på egen hand är förhållandevis dåliga på att förutse utfallen för ministrar, och då i 

synnerhet vad beträffar kategorierna skiftare och pensionerade. I dessa kategorier tycks 

förvisso vissa samband existera men inga av dessa är signifikanta på 95-procentsnivån med 

”överlevare” som referenskategori, och endast ett par för ”skiftare” med ”dåligt slut” som 

referenskategori. För kategorin ”pensionerad” finns inga som helst signifikanta samband, 

sannolikt på grund av gruppens storlek, varpå det är svårt att dra några slutsatser om denna. 

 

Tabell 4. Multinomial logitmodell på olika avgångstyper 

Variabler/avgångstypa Skiftare Dåligt slut Pensionerad 

Tyngd 1,810c 

[0,153] 

0,222 

[0,017] 

1,064 

[0,941] 

Ålder 0,976 

[0,168] 

1,046 

[0,022] 

1,032 

[0,336] 

Man 1,084 

[0,799] 

1,241 

[0,553] 

1,541 

[0,500] 

Kvinna 0b 0b 0b 

Källa: Egna bearbetningar av Seki & Williams (2014) dataset (Seki-Williams Ministers--Version 2.0_1990-

2014). 

a) Referenskategorin är: Överlevare. 

b) Denna parameter är justerad till noll eftersom den är överflödig (utgör referenskategori för ”Man”). 

c) Exp(B), eller det exponentiella värdet för en koefficient. Värdena inom parenteser är signifikansnivå 

enligt pseudo R2. 
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När man studerar kön som oberoende variabel hos den multinomiala logitmodellen återfinns 

ungefär samma skillnader som tidigare visats genom korstabeller – det vill säga att män 

överlag är mer sannolika att uppleva samtliga tidiga avgångstyper än kvinnor. Eftersom 

variabeln ”kön” endast utgörs av två möjliga utfall presenterar också modellen dessa 

sannolikheter i sin helhet. Manliga ministrar i Skandinavien är exempelvis 8,4% mer 

sannolika än deras kvinnliga motsvarigheter att byta post istället för att överleva. De är vidare 

24,1% mer sannolika att uppleva ett dåligt slut jämfört med att överleva samt hela 54,1% mer 

sannolika att pensionera sig (om än den sista jämförelsen som tidigare nämnt troligtvis är 

missvisande till följd av gruppens storlek). 

 

4.2.1. Portföljtyngd 

Angående portföljtyngdens påverkan på sannolikheten att byta post i förhållande till att 

överleva så förekommer ett positivt samband på 1,81. Med andra ord ökar sannolikheten för 

ministrar att byta post istället för att överleva med 81% för varje ökning av 1 på 

portföljtyngden, alternativt knappt 8% för varje tiondels (0,1) ökning. Vore det inte för 

sambandets bristfälliga signifikansnivå (0,153) så hade detta kunnat indikera att H1a finner 

stöd för Skandinavien – det vill säga att statsministern är mer sannolik att ommöblera bland 

de viktigaste posterna, eventuellt som ett försök att utöva kontroll över ministrarna. Eftersom 

signifikansnivån inte uppnår 95-procentskravet så är det emellertid inte möjligt att finna 

tillräckligt med stöd för hypotesen utifrån denna jämförelse. 

   Använder man istället avgångstypen ”dåligt slut” som referenskategori och jämför 

sannolikheten för att byta post så går det dock att finna ett statistiskt signifikant, positivt 

samband till portföljtyngd. Ministrars sannolikhet att byta post ökar med hela 815,6% för 

varje ökning av 1 på portföljtyngden (81,6% för 0,1) om man jämför med sannolikheten att 

uppleva ett ”dåligt slut” och där signifikansen ligger på 0,003 – ett närmast perfekt samband. 

Uppsatsen kan därmed förvisso inte på en statistiskt signifikant nivå visa att portföljtyngd 

ökar sannolikheten för att byta post jämfört med att överleva, men likväl återfinns ett positivt 

samband om man jämför med sannolikheten för att uppleva ett ”dåligt slut”. 

   Med andra ord förefaller portföljtyngd skydda inflytelserika ministrar från att tvingas avgå 

till följd av en skandal eller ett entledigande då de istället blir mer sannolika att byta post. Det 

finns även vissa indikationer på att portföljtyngd ökar sannolikheten att byta post även i 

förhållande till att överleva men dessa är inte statistiskt signifikanta. Visst stöd tycks därmed 
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föreligga vad beträffar teorin om att portföljtyngd ökar sannolikheten för ministrar att bli 

ommöblerade – eller åtminstone att byta post (H1a). 

   När uppsatsen studerar portföljtyngdens inverkan på sannolikheten för ministrar att uppleva 

ett ”dåligt slut” så finner arbetet ett statistiskt signifikant samband som istället kan stödja 

hypotesen H1b. Ett negativt samband på 0,222 föreligger här. Det vill säga så minskar här 

istället sannolikheten för ministrar att erfara denna typ av avgång jämfört med att överleva 

med 77,8% för varje ökning av portföljtyngden med 1, alternativt 7,8% för varje tiondels 

ökning. Med en signifikansnivå på 0,017 uppnår detta samband 95-procentskravet vilket 

innebär att det med tillförsikt går att uttala sig om dess faktiska förekomst. 

   Hur bör då dessa resultat tolkas? Med hänsyn till de resultat som presenterats ovan så tycks 

det finnas stöd för teorin att ministrar är mindre sannolika att tvingas avgå tidigt – eller 

åtminstone i skam – desto viktigare poster de innehar (H1b). Det förekommer emellertid inga 

bevis för att en ökad portföljtyngd skyddar mot att byta post eller att bli ommöblerad – 

tvärtom visar sambanden på en ökad sannolikhet för detta jämfört med att överleva, vilket 

förvisso inte är statistiskt signifikant, men även gentemot att uppleva ett ”dåligt slut” som är 

signifikant. Till följd därav förefaller endast delar av H1b stämma för Skandinavien, och 

åtminstone två möjliga tolkningar går att göra av de resultat som tycks gå emot H1b och 

istället stödja H1a. 

   Den första tolkningen är att H1a är korrekt och att statsministrar i skandinaviska länder 

förmår utöva ommöbleringar bland de viktigaste posterna som en form av kontroll trots de 

begränsningar som åläggs dem av de politiska system inom vilka de verkar. Det är möjligt att 

koalitionsregeringar verkar förmildrande på detta fenomen, en slags kuddeffekt, om än vidare 

studier på området behövs för att klargöra regeringstypens betydelse för hur 

bakgrundsfaktorer såsom portföljinflytande påverkar ministeromsättning. Detta hindrar 

emellertid inte den första delen av H1b från att stämma eftersom H1a inte förutser något för 

andra tidiga avgångar. På så sätt är inte de två hypoteserna ömsesidigt uteslutande. 

   Den andra tolkningen är att H1b i likhet med H2b bygger på rimliga antaganden men att 

dessa eventuellt inte förs till sina logiska slutsatser när prediktioner ska göras baserat på 

dessa. Hos H2b drogs slutsatsen att eftersom kvinnor är mer samarbetsvilliga än män så 

kommer de att vara mer villiga att avgå när de blir uppmanade och därmed också avgå oftare 

och fortare, men där ett implicit antagande i så fall vore att en lägre samarbetsvilja hos män 

inte skulle leda till att de oftare hamnar i konflikter som föranleder deras entledigande. 

   Vad beträffar H1b så sker en liknande prediktion baserat på antagandet att utnämningar till 

viktiga ministerposter föregås av särskilt noggranna lämplighetskontroller, där bakgrund och 
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kvalifikationer sannolikt ingår. Förvisso tycks det vara en rimlig slutsats att dessa ministrar 

torde vara mindre sannolika att underprestera eller bli invecklade i en skandal, men det 

förefaller mer tvivelaktigt att därmed ta steget till att anta att detta påverkar ministrars 

sannolikhet att uppleva olika avgångstyper på samma sätt. För alltmedan underprestation och 

skandaler nästan per definition är nära förknippade med avgångstypen ”dåligt slut” så är det 

inte lika självklart att samma orsakssamband förekommer med att byta post. 

   Jag menar att en rimligare prediktion – baserat på antagandet att de viktigaste posterna 

tillsätts av personer som genomgått noggranna lämplighetskontroller – vore att inflytelserika 

ministrar är mindre sannolika att göra bort sig (läs ”underprestera”, ”invecklas i skandaler”) 

men också så pass kompetenta att de enkelt och med relativt kort notis kan få ett nytt jobb om 

så krävs. Deras arbetsmöjligheter är helt enkelt större än många av deras kollegers, och som 

följd är det lättare för dem att hitta och erhålla nya och intressanta poster såväl inrikes som på 

den internationella arenan. Vidare är det också fullt möjligt att med inflytelserika ministrar så 

finns det ett större ömsesidigt intresse mellan både den avgående ministern och statsministern 

att framställa avgången som något positivt och släta över eventuella konflikter eller 

tillkortakommanden som orsaken till avgång. Detta eftersom öppna konflikter mellan 

tongivande politiker inom samma parti eller koalition riskerar att åsamka parterna omfattande 

skadegörelse vad gäller såväl trovärdighet som förutsättningar för framtida samarbeten. 

   Av dessa tolkningar är det omöjligt att inom ramen för denna studie finna tillräckligt med 

stöd för att kunna förkasta någondera, varpå det är svårt att komma närmare en definitiv 

förklaring till varför portföljtyngd tycks påverka ministeromsättningen på det sätt som 

observerats. Kvarstår gör emellertid frågan om varför manliga ministrar inte tycks prestera 

bättre i regering än vad som konstaterats, då de uppvisar tyngre portföljer i snitt samt att 

portföljtyngd visat sig vara förknippad med en mindre sannolikhet att uppleva ett ”dåligt 

slut”. Två möjliga förklaringar har presenterats ovan, det vill säga att samarbetsvilja kan 

minska sannolikheten för ministrar att tvingas avgå tidigt, samt att kvinnliga ministrar 

eventuellt är mer kvalificerade än deras manliga motsvarigheter och därmed presterar bättre. 

   Det måste dock medges att det troligtvis förekommer ett stort antal fler faktorer som spelar 

roll för att de observerade utfallen ser ut som de gör samt att olika bakgrundsfaktorer kan 

påverka kvinnors och mäns utfall olika såsom redogjorts för i teoridelen av arbetet. Det 

förefaller därmed som att fastän portföljtyngd är en betydelsefull variabel för att förutse typen 

av ministeravgång så spelar en rad andra variabler roll som inte har prövats här och som får 

betydelse för ministrars erfarenheter av ministeromsättning. 
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4.2.2. Ålder 

Angående ålderns inverkan på sannolikheten att uppleva någon av de fyra avgångstyperna så 

föreligger ett par intressanta samband. Sannolikheten för att uppleva ett ”dåligt slut” istället 

för att överleva har exempelvis ett signifikant (0,022), positivt samband med en styrka på 

1,046 vilket innebär att ministrars sannolikhet för ett ”dåligt slut” ökar med 4,6% jämfört med 

att överleva för varje år dessa är fyllda. Vidare återfinns ytterligare ett signifikant (0,005) 

samband om man studerar sannolikheten för att uppleva ett ”dåligt slut” jämfört med att byta 

post. Med en positiv riktning och en styrka på 1,072 innebär detta att sannolikheten för 

ministrar att uppleva ett ”dåligt slut” jämfört med att byta post ökar med 7,2% för varje år 

dessa fyllt. Slutligen föreligger ett icke-statistiskt signifikant (0,168), negativt samband med 

en styrka på 0,976 för ministrar att byta post istället för att överleva. 

   Med andra ord förefaller ålder öka risken överlag för ministrar att uppleva ett ”dåligt slut”, 

samtidigt som det saknas en teoretisk bakgrund som skulle kunna förklara hur ålder kan bidra 

till en större sannolikhet för ministrar att bli invecklade i skandaler. Tvärtom skulle man 

kunna hävda att ålder indirekt borde motverka detta eftersom variabeln samverkar åtminstone 

till viss del med kvalifikationer då äldre ministrar haft mer tid att tillägna sig såväl kompetens 

som meriter, vilka som ovan nämnt förväntas minska risken för att ministrar drabbas av 

skandaler. 

   Istället behöver man vända sig till den andra aspekten av vad som definierats som ett ”dåligt 

slut” – nämligen entledigande av statsministern. I teoridelen förklarades det att äldre ministrar 

misstänks avgå fortare än de i medelåldern eftersom de är i slutet av deras karriärer, och detta 

kan utgöra en förklaring till varför de också skulle avskedas i högre grad. Statsministrar måste 

ständigt hålla sig informerade om arbetsviljan hos sina ministrar och samtidigt fundera på vad 

varje enskild minister kan föra med sig in i en ny valrörelse. Desto närmare slutet på en 

mandatperiod de kommer, desto större blir pressen på statsministern att fundera över sin 

laguppställning. I det läget kan det vara attraktivt att utlysa en regeringsombildning där 

ministrar som närmar sig pension samt sådana som upplevs för osynliga får ge plats åt 

oprövade men lovande politiker som får möjligheten att tillägna sig erfarenhet inför en ny 

mandatperiod. 
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5. Slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka huruvida skillnader i utfall går att observera 

för kvinnliga och manliga ministrar i Skandinavien samt om dessa kan härledas till skillnader 

hos vissa faktorer såsom portföljtyngd och ålder. Jag har även velat utreda portföljtyngdens 

inverkan på ministeromsättningen för att söka bidra till större klarhet kring dess funktion i en 

grupp länder vars regeringar huvudsakligen utgörs av koalitioner.  

   Arbetets resultat kan beskrivas som både oväntade och stundom tvetydiga. Till att börja 

med uppvisar kvinnliga ministrar i Skandinavien inte enbart likvärdig grad av överlevnad 

samt varaktighet som deras manliga kolleger utan tycks även överträffa dem något i båda 

aspekterna, där de senare i synnerhet uppvisat en större benägenhet att uppleva dåliga avslut. 

Beroende på om man är benägen att se dessa skillnader som betydelsefulla eller inte, så skulle 

man kunna hävda att H2a stämmer för Skandinavien – att kvinnor och män överlag är lika 

sannolika att avgå på samtliga sätt. 

   Det råder emellertid inga tvivel om att det förekommer flera faktorer som har betydelse för 

ministrars avgångsfrekvens och varaktighet, påvisat såväl i tidigare studier som i den här. 

Män sitter i snitt på mer inflytelserika portföljer än kvinnor vilket minskar deras risk att 

tvingas avgå till följd av skandaler eller entledigande av statsministern. Att män trots detta är 

mer representerade bland samtliga tidiga avgångar, och då i synnerhet dåliga slut, har tolkats 

som att andra faktorer uppväger denna nackdel för kvinnor. Två möjliga förklaringar till detta 

har givits inom ramen för detta arbete, vilka inte heller nödvändigtvis måste vara ömsesidigt 

uteslutande.  

   Den första är att kvinnors högre samarbetsvilja inte är dem till last i deras roll som ministrar 

såsom förutsett av H2b utan att denna faktiskt kan vara gynnsam på så sätt att den minskar 

deras relativa sannolikhet jämfört med män att uppmanas att avgå. Den andra förklaringen 

utgår från tesen att kvinnliga ministrar är mer kvalificerade överlag vilket i sin tur skulle leda 

till att de vore mindre sannolika att tvingas avgå tidigt. 

   I båda fallen stöter arbetet på problem med att avgöra validiteten då det saknas data för 

dessa faktorer hos den undersökta populationen, samt att insamlingen av sådan data antingen 

har varit omöjlig eller alltför tidskrävande för att kunna genomföras. 

   Vad beträffar portföljtyngdens inverkan på ministeromsättningen så har variabeln, i enlighet 

med Huber och Martinez-Gallardos teori, kondenserad i H1b, visat sig bidra till en minskad 

sannolikhet att tvingas avgå till följd av en uppsägning eller skandal. Det har emellertid inte 

kunnat påvisas att mer inflytelserika ministrar är mindre sannolika att ommöbleras, tvärtom 
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ökar sannolikheten även för detta om än signifikansen är bristfällig när referenskategorin varit 

”överlevare”. Även här har två tolkningar av resultaten presenterats vari det är svårt att säga 

huruvida den ena nödvändigtvis måste exkludera den andra. 

   Den första tolkningen är att antagandet är riktigt när det hävdar att även regeringschefer i 

koalitionsregeringar ommöblerar de viktigaste posterna i högre grad än de mindre 

inflytelserika för att utöva kontroll över dem. Detta innebär dock inte att delar av den andra 

hypotesen inte stämmer, det vill säga att inflytelserika ministrar dessutom kontrolleras mer 

noggrant för deras lämplighet innan de tillsätts och därmed är mindre sannolika att uppleva ett 

”dåligt slut”. 

   Den andra tolkningen är att H1b, vilken menade att inflytelserika portföljer är tätt 

förknippade med kvalifikationer, har rätt vad beträffar dess antaganden men fel i delar av dess 

förutsägelser – åtminstone vad beträffar hur portföljtyngd påverkar sannolikheten att byta 

post. En alternativ prediktion gavs som skulle kunna förklara en ökad sannolikhet att byta 

post vilken baserades på argumentet att desto högre kvalifikationer en individ besitter, desto 

fler arbetsmöjligheter finns tillgängliga för denna och då i synnerhet vad beträffar positioner 

av status. Därtill förväntades statsministern att behandla de mest inflytelserika ministrarna 

med större varsamhet än deras lägre rangordnade kolleger eftersom de troligtvis besitter större 

möjligheter att skada partiet eller regeringen i en öppen konflikt. 

   Till skillnad från de tidigare resultatens tolkningar så har dessa mer empiri som backar upp 

dem i form av ett faktiskt mått på portföljtyngd och kategoriseringar av avgångstyper, men 

det är fortfarande svårt att uttala sig om faktorer så som ”kvalifikationer” då uppsatsen saknar 

data angående detta. 

   Slutligen har även ålder studerats som en kontrollvariabel. Det har visat sig att högre ålder 

medför en förhöjd risk för ministrar att uppleva ett ”dåligt slut” om än detta misstänks främst 

gälla uppsägningar och inte skandaler eftersom det saknas teori som skulle förklara ett sådant 

fenomen. Den förklaring som presenterats för den förhöjda risken för uppsägningar har varit 

att desto närmare pensionsåldern ministrar är, desto större blir statsministerns eller 

partiledarens incitament att använda ministern vid en ommöblering där oerfarna men lovande 

politiker lyfts in i deras ställe – ett sätt att få in nytt blod samtidigt som man tar farväl av 

ministrar som inte förväntas sitta kvar mycket längre oavsett. 

   Överlag anser jag att uppsatsen lyckats med att uppnå dess beskrivande målsättningar såsom 

formulerades i frågeställningarna. Jag har kunnat konstatera att kvinnliga och manliga 

ministrar i Skandinavien uppvisar vissa skillnader i deras avgångsfrekvens, typ av avgångar, 
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samt den tid som de suttit vid ministerposten, om än det går att diskutera huruvida dessa är att 

betrakta som betydelsefulla eller inte. 

   Svårare har det emellertid varit att besvara de undersökande delarna av frågeställningarna, 

där målsättningen har varit att uppnå bättre förståelse kring varför vissa faktorer påverkar 

ministeromsättningen på det sätt som de gör. Vad beträffar båda uppsättningarna av hypoteser 

så vore det tveksamt att hävda överlägsenheten hos en hypotes över en annan, varpå arbetet 

inte förmår att på ett trovärdigt sätt stärka eller förkasta de teser som presenterats i tidigare 

arbeten. 

   Vissa försök har emellertid gjorts utifrån de tvetydiga resultaten att utveckla teorierna 

bakom de hypoteser som formulerats med förhoppningen att dessa bättre ska motsvara de rön 

som gjorts men även bättre reflektera verkliga förhållanden. Det vore givetvis tveksamt ifall 

enbart en teoris antaganden stämde – givet att dessa inte är ömsesidigt exkluderande med en 

annan teoris – och det är viktigt att understryka den skillnad som finns mellan att anta ett visst 

fenomens förekomst (orsak – exempelvis graden av samarbetsvilja) och hur detta fenomen 

sedan påverkar ett annat fenomen (verkan – ministeromsättning). Det har beskrivits hur dessa 

orsakssamband har kunnat tolkas annorlunda än tidigare studier har valt att göra, vilket 

fordrar vidare diskussion kring vilka sambandsriktningar som är rimliga för olika faktorer, 

däribland samarbetsvilja och portföljtyngd. 

   Vad kan då sägas om arbetets resultat i förhållande till den inledande 

problemformuleringen? I likhet med Escobar-Lemmon och Taylor-Robinsson har detta arbete 

kommit fram till att utfallen – så som de har definierats i detta arbete –  för kvinnor och män i 

ministerrollen inte förefaller skilja sig åt nämnvärt i de länder som studerats. Med detta sagt 

avser jag inte antyda att kvinnliga och manliga ministrar inte kan uppvisa skillnader i både 

hur de beter sig och hur de behandlas – vad beträffar det senare så har detta kunnat observeras 

för tilldelningen av ministerportföljer, där män överlag tycks sitta på något mer inflytelserika 

portföljer. Det förefaller även troligt att kvinnors och mäns erfarenheter av ministerarbetet 

skiljer sig åt kvalitativt, vilket vi återkommer till strax. 

   Vad jag vill ha sagt är emellertid att dessa skillnader inte behöver ta sig uttryck i markanta, 

aggregerade skillnader i utfall eftersom varierande bakgrundsfaktorer kan vara fördelade olika 

såväl som påverka utfallen för kvinnor och män på olika sätt. Det är inte så att enbart för att 

manliga ministrar tenderar att ha viktigare portföljer så kommer de att stanna längre i 

regeringen än kvinnliga ministrar, fastän just det sambandet förväntar sig det. Fler variabler, 

varav somliga spelar till kvinnornas fördel, förekommer sannolikt. 
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   När arbetet inleddes presenterades en möjlighet att generalisera utifrån studiens resultat. 

Denna möjlighet byggde på teorin om ”minst sannolika fall” enligt vilken Skandinavien 

skulle utgöra ett osannolikt fall för betydande skillnader i utfall mellan kvinnor och män som 

en följd av diskriminering. Hade skillnaderna visat sig stora så hade detta kunnat vara en 

fingervisning om att de sannolikt även förekommer i andra, mindre jämställda länder. 

   Uppsatsen har emellertid inte kunnat komma fram till att det råder några betydande 

skillnader i utfall mellan könen, och i synnerhet inte till kvinnornas nackdel som var att 

förvänta av teorin. Därmed förefaller det också svårt att säga huruvida dessa resultat är 

sannolika att återfinnas även i andra länder, åtminstone utifrån teorin om ”minst sannolika 

fall”. De överensstämmer förvisso med empirin från den enda kända tidigare studie som 

undersökt ämnet, Escobar-Lemmon och Taylor-Robinsons, och som därtill studerade länder 

med betydligt lägre grad av jämställdhet än Skandinavien (om än inte de lägst rangordnade 

heller). På så sätt kan uppsatsen hävdas ansluta sig till den ringa empiri som skapats på 

området och som menar att åtminstone vad beträffar avgångstyper och varaktighet så tycks 

det inte råda några betydande skillnader mellan könen. Det behövs emellertid betydligt fler 

studier inom området om vi ska komma underfund med de mekanismer som påverkar 

ministeromsättning samt huruvida de påverkar kvinnor och män på samma sätt. 

   För fortsatta studier inom området ministeromsättning så finns det på det kvantitativa fältet 

exempelvis fortfarande relativt lite empiri kring faktorer såsom policyexpertis, 

kvalifikationer, och insider-outsider-status. Bland de mer utforskade faktorerna såsom 

portföljtyngd har resultaten från de olika studierna dessutom visat sig motstridiga, och de 

förklaringar som givits till varför baseras på ett relativt fåtal studier. Vi kan helt enkelt inte 

säga säkert ännu om regeringstypen (enpartiregering kontra koalitionsregering) är avgörande 

för hur portföljtyngd påverkar sambandsriktningen för olika avgångstyper, eller om tidigare 

författare ens har gjort korrekta avvägningar kring vilken sambandsriktning vissa faktorer bör 

ge avgångstyperna. Denna begränsade uppsats har exempelvis kommit fram till resultat som 

delvis stödjer Huber och Martinez-Gallardos tes om att portföljtyngd skyddar inflytelserika 

ministrar från att entledigas samt tvingas avgå i skam, men som även går tvärtemot teorin om 

att portföljtyngd dessutom borde skydda ministrarna från att bli ommöblerade. Förslag har där 

givits till hur man inom ramen för teorin skulle kunna argumentera för en omvänd 

sambandsriktning, men oavsett vilken tolkning som stämmer så krävs det fler och utförligare 

studier för att kunna utreda de verkliga sakförhållandena. 

   En faktor som kanske i synnerhet vore intressant att utreda i dagens debattklimat, vore 

rollen som traditionella såväl som sociala media spelar när det kommer till 
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ministeromsättningen. Här finns gott om utrymme för såväl kvantitativa som mer renodlat 

kvalitativa studier, där en kvantitativ studie skulle kunna studera huruvida mediadrev 

påverkar avgångsfrekvensen och varaktigheten för ministrar. En studie av mer kvalitativa 

inslag skulle med intresse kunna studera hur media omtalar, porträtterar, och studerar 

ministrar – eventuellt med ett särskilt fokus på just kvinnliga respektive manliga ministrar. 

Det förefaller nämligen vara en vanlig föreställning att media är mindre förlåtande mot 

kvinnliga ministrar som begår misstag gentemot manliga, men några få studier på området 

tycks ha genomförts och i synnerhet då vad beträffar en skandinavisk kontext. 
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Bilaga 1 – Portföljtyngd 

För Sverige har vissa fel hos Seki och Williams påträffats beträffande biträdande ministrars 

portföljer. Dessa har varit Lars-Erik Lövden, Gunnar lund, och Sven-Erik Österberg i 

Perssons regering 2002-2006 vilka angivits vara finansministrar när de varit biträdande 

finansministrar. Deras portföljtyngd har fått justeras med korrekt multiplikator. Vidare har 

Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister i Reinfeldts regering 2006-2010, också 

kategoriserats som biträdande finansminister då denne varit placerad vid och underordnad 

finansdepartementet. 

 

Danmarks ”family affairs” återfinns inte hos Druckman och Williams eftersom detta 

departement bildades 2004 (Statsministeriet 2004). Har tillskrivits en tyngd på 1 i enlighet 

med argumentationen förd i avsnittet ”Institutionella och politiska faktorer som förklaring till 

ministrars varaktighet”. 

 

Sveriges ”rural affairs” återfinns inte hos Druckman och Williams eftersom posten bytte 

namn från jordbruksminister till landsbygdsminister år 2010. Namnbytet ska inte ha inneburit 

några förändringar i själva portföljen (Sveriges Radio 2010). Därmed framstår det inte som ett 

problem att tyngden behållits. 

 

För Danmark återfinns ”klimat” och ”energi” alltid i samma portfölj samt att någon 

portföljtyngd inte tillskrivits ”klimat” hos Druckman och Warwick. Samtidigt har ”miljö” 

givits en betydande tyngd samt återfinns ensam för majoriteten av den undersökta perioden. 

Eftersom ”klimat” och ”energi” aldrig återfinns separerade, samt att den första tycks 

separerad från miljöportföljen så har bedömningen gjorts att hos energiportföljen så har 

klimatdelen av portföljtyngden bakats in. 
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Bilaga 2 – Avgångstyper 

Baach, Christian Friis (Danmark, avgång 2013-11-20): Avgick på egen begäran, vilket 

framgår av pressmeddelandet såväl som de intervjuer som genomfördes med berörda i 

anknytning till avgången (Arnfred 2013; Statsministeriet 2013). Det råder vissa oklarheter 

kring de omständigheter som omgav avgången, men han ska ha avbrutit en tjänsteresa till 

Israel dagen före på grund av ”politiska orsaker”. Det omkring samma tidpunkt som det 

uppdagades att Baach och hans departement eventuellt skulle utredas för deras roll i 

hanteringen av GGGI, en biståndsmottagare som mottagit 90 miljoner danska kronor och som 

misstänktes för ekonomisk oansvarighet – något som Baach inte underrättat Folketinget om 

(Heinskou, Klarskov, & Raatz 2013; Ritzau 2013). 

   Detta är ett av flera exempel på ministrar som vid första anblick avgick på egen begäran och 

enkelt hade kunnat misstas för ”pensionerade” men som vid en granskning tycks ha varit 

involverade i en pågående – alternativt nära förestående – skandal. I detta fall förefaller 

skandalen ha varit ett diskussionsämne sedan en tid tillbaka, men briserade i och med 

avgången och ryktena om en utredning. Till följd av avgångens tydliga anknytning till 

skandalen har den kategoriserats som ett ”dåligt slut” då utfallet på intet sätt kan beskrivas 

som gynnsamt för ministern ifråga. 

 

Bjurstrøm, Hanne (Norge, avgång 2012-09-20): Avgick i samband med en 

regeringsombildning, enligt statsministern efter att själv ha begärt entledigande (ABC nyheter 

2012; Henriksen & Lorentzen 2012). Hon ville själv inte bekräfta eller förneka om det var 

hennes egen önskan att avgå, om än åtminstone Aftenpostens källor hävdar att hon tvingats ut 

ur regeringen (Hornburg et al. 2012).  

   I detta fall föreligger skäl att misstänka att det rör sig om ett ”dåligt slut”, dels då det 

förekommer tvivel kring huruvida det verkligen var av egen vilja som ministern avgick, dels 

då hon inte erbjöds/tillträdde en ny post kort inpå avgången. Bjurstrøm ville emellertid inte 

uttala sig i saken, vilket försvårar tolkningen. Vad som framgår tydligt är dock att man har 

velat få det att framstå som att hon avgick av egen vilja, vilket gjort att avgången kodats som 

”pensionerad”. 

 

Hovmand, Svend Erik (Danmark, avgång 2004-08-02): Avgick som ensam minister vid en 

regeringsombildning men kom att tillsättas som ”gruppeformand” (gruppledare för sitt partis 

parlamentsgrupp) för Venstre 2005, mest sannolikt i februari – omkring fem månader efter 
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avgången (Folketinget 2010; Hein 2005; TV2 2004). Det framgick vare sig av statsminister 

Anders Fogh Rasmussen, som förvisso betonade att han var nöjd med ministerns arbete, eller 

av Hovmand att avgången vore för att bereda för den nya posten, och av medierna 

behandlades avgången som en uppsägning (DR 2004; Politiken 2004). 

   En möjlig tolkning av händelseförloppet vore att betrakta Hovmand som en ”skiftare” som 

enbart bytte post, om än skiftet ägde rum med över fem månaders mellanrum och inte tre. 

Gruppeformand är att betrakta som en hög position inom ett parti, möjligtvis i paritet med en 

ministerpost, och hade kunnat vara syftet med avgången. Det förefaller emellertid inte vara 

fallet, eftersom det inte tycks ha förekommit några diskussioner vid tillfället om att Hovmand 

skulle utses till posten (till skillnad från Mariann Fischer Boel som avgick samtidigt men 

presenterades som ny EU-kommissionär). Slutligen tycks media, om än Hovmand ej tycks ha 

gett röst för det, eniga om att det handlade om en uppsägning. Sammantaget har detta bidragit 

till att avgången kategoriserats som ett ”dåligt slut”. 

 

Jensen, Kristian (Danmark, avgång 2010-02-23): Avgick samtidigt som fem andra ministrar i 

samband med en regeringsombildning men kom omedelbart att tillträda som 

”gruppeformand” för Venstre (Statsministeriet 2010; Ritzau 2010). Av pressmeddelandet 

framgår det inte att Jensen ska ha begärt entledigande, vilket kan redovisas för sig men vilket 

inte har skett i det här fallet. Jensen berättade emellertid själv vid en intervju att det var hans 

eget förslag, och i en annan att han inte hade avgått om han hade velat fortsätta som minister, 

samt att han inte betraktar positionsbytet som en nedgradering (Hjortdal & Sheikh 2010; AF 

Ritzau 2010). 

   En liknande bedömningssituation som för Svend Erik Hovmand föreligger här, där 

alternativen står mellan ”skiftare” eller ”dåligt slut”. Ett par skillnader återfinns dock, vilket 

har lett till att Jensen kategoriserats som en ”skiftare”. För det första presenterades Jensen i 

och med avgången som ny gruppeformand till skillnad från Hovmand som dröjde omkring 

fem månader med att tillträda, och för det andra omnämnde Jensen själv bytet av post som 

anledningen till avgång, samt antydde att det vore på eget initiativ. 

 

Lövden, Lars Erik (Sverige, avgång 2004-10-31): Inför regeringsombildningen gick rykten att 

Lövden ville sluta, men han dementerade själv detta (Expressen 2004). Han hävdade att han 

var öppen för att fortsätta men att det i slutändan var statsminister Göran Persson som 

bestämde och att han skulle finna sig i det beslutet. I och med avgången tillkännagavs det att 
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han istället skulle bli landshövding för Halland och tillträda i januari, vilket inte tycks ha 

diskuterats i media tidigare (HD 2004; Olsson 2004; Rundkvist 2004; Sveriges Radio 2004). 

   Utifrån de diskussioner som förelåg regeringsombildningen, såväl medias spekulationer 

som Lövdens svar på dessa, så tycktes det ha rört sig antingen om ett ”dåligt slut” eller 

”pension”. Eftersom Lövden själv förnekade att han ville sluta så tycktes det emellertid luta 

mer mot ett ”dåligt slut”. I och med att han utsågs till landshövding innan han formellt avgick 

och tillträdde posten två och en halv månad senare så förefaller det dock rimligare att 

kategorisera fallet som en ”skiftare”, vilket också har skett.  

 

Winberg, Margareta (Sverige, avgång 2003-10-31): Utsågs till ambassadör av Göran Persson 

och tillträdde posten inom tre månader. I tidiga intervjuer ska hon ha sagt att hon inte 

betraktade det som att hon fått sparken, för att senare hävda att hon gärna stannat kvar och 

faktiskt fått sparken. Statsminister Persson förnekade att så skulle vara fallet och ska ha 

motiverat avgången med att han velat ”föryngra” regeringen (Ekmark & Kristensen 2003; 

Sveriges Radio 2003; Sydsvenskan 2003; Thunberg 2003). 

   Inledningsvis bedömdes detta vara ett fall av en ”skiftare” eftersom Winberg utsågs till 

ambassadör kort inpå hennes entledigande, tillträdet skedde inom en rimlig tidsram, samt att 

hon tidigt gick ut med att hon inte såg det som en degradering. Efter vidare granskning och 

analys har emellertid avgången kommit att kategoriseras som ett ”dåligt slut” då hennes 

senare utsagor givits företräde. Motiveringen till detta är att det bedöms sannolikt att man 

velat undvika att anspela på en konflikt mellan statsministern och statsrådet, varpå Winberg 

senare ändrade sin uppfattning men fortsatte att betona hur hon såg fram emot det nya 

ämbetet. 
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Bilaga 3 – Undertäckning 

Vid närmare studie av Seki och Williams databas och Sonntags så finner arbetet att de 

tidigare saknar 17 ministerposter som Sonntag redogör för. Sonntag har på samma sätt missat 

att rapportera tre ministerposter som Seki och William tagit med, men dessa har inte behövts 

ta hänsyn till eftersom det inte är Sonntags databas som primärt används. 

   Av de 17 saknade ministerposterna så utgörs nio av så kallade tillförordnade statsråd 

(”settestatsråd” i Norge). Dessa inkluderades mest troligt inte av Seki och Williams just därför 

att det var tillfälliga poster innehavda under en mycket kort tidsperiod och de har inte heller 

lagts till i datamaterialet eftersom de är irrelevanta för studien. De redogörs emellertid för i 

Tabell 5 nedan. 

 

Tabell 5. Tillförordnade ministerposter som inte inkluderats av Seki och Williams 

 Land Regering Portfölj 

Jämtin Sverige Persson Utrikesminister 

Ringholm Sverige Persson Utrikesminister 

Karlsson Sverige Persson Utrikesminister 

Billström Sverige Reinfeldt 1 Arbetsmarknadsminister 

Hanssen Norge Stoltenberg 1 Arbeids- og inkluderingsminister 

Giske Norge Stoltenberg 1 Barne- og likestillingsminister 

Brustad Norge Stoltenberg 1 Fiskeri- og kystminister 

Halvorsen Norge Stoltenberg 2 Barne- og likestillingsminister 

Aasrud Norge Stoltenberg 2 Arbeidsminister 

Källa: Egna bearbetningar av Seki & Williams (2014) dataset (Seki-Williams Ministers--Version 2.0_1990-

2014), samt Sonntag (2018). 

 

Av de resterande underrapporterade så har fem slagits samman hos Seki och Williams varpå 

de återfinns i datat men enbart presenteras olika. Detta har kunnat ske i fall där departement 

har bytt namn eller där en minister har suttit på två separata portföljer under hela – eller 

åtminstone merparten av – tiden som de suttit i regering. Dessa poster har inte heller 

korrigerats hos Seki och Williams just eftersom de faktiskt förekommer i datat, men ser ut 

som nedan: 
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Tabell 6. Ministerposter som slagits samman hos Seki och Williams 

 Land Regering Portfölj 

Andnor Sverige Persson Hälsa + social 

Björklund Sverige Reinfeldt 1 Utbildning + skolor 

Leijonborg Sverige Reinfeldt 1 Utbildning + forskning och högskola 

Meyer Norge Bondevik Arbeide- og administrasjon + modernisering 

Haarder Danmark Rasmussen, F. Flygtninge, indvandrere og integration + 

utviklingsbistand 

Källa: Egna bearbetningar av Seki & Williams (2014) dataset (Seki-Williams Ministers--Version 2.0_1990-

2014), samt Sonntag (2018). 

 

Slutligen så har tre poster funnits antingen helt saknas från en regering eller saknat en av de 

portföljer som de faktiskt suttit på. Dessa har lagts till med deras korrekta portföljtyngd i 

datamaterialet, och redogörs för nedan: 

 

Tabell 7. Saknade ministerposter hos Seki och Williams 

 Land Regering Portfölj 

Hatt Sverige Reinfeldt 2 Energiminister (utöver IT- och region) 

Aasland Norge Stoltenberg Forsknings- og høyere utdanningsminister 

Rasmussen Danmark Rasmussen, F. Indenrigsminister (utöver ”sundhedsminister”) 

Källa: Egna bearbetningar av Seki & Williams (2014) dataset (Seki-Williams Ministers--Version 2.0_1990-

2014), samt Sonntag (2018). 

 


