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Abstract 

The purpose of this dissertation is to map and analyze the spatial and temporal 
variation in women’s political representation at both the national and local level. In 
the dissertation it is argued that women’s political representation is the outcome of 
the interplay between structures, institutions and actors. The perspective is a 
comparative one, in which quantitative analyses and more qualitative case-studies 
complement each other. When analysing spatial variation a mainly quantitative 
approach is taken, while the case-study approach is applied to the temporal 
variation. 

The first empirical chapter examines whether female representation in the lower 
houses of the world’s parliaments co-varies with other indicators of the political 
situation of women in order to ensure the validity of the analysis. In the second 
empirical chapter female representation in parliaments of the world during the 
post-war period is analyzed. In the third empirical chapter the focus narrows down 
to women’s political representation in Western Europe during the post-war period, 
where both the national and local level is analysed. The fourth empirical chapter 
consists of case studies of six countries. Sweden, Norway and the Netherlands 
feature high female representation; France, Greece and Ireland low female repre-
sentation. In the fifth empirical chapter women’s political representation at the 
local level in Norway and Sweden is analysed during the post-war period. In the 
sixth empirical chapter the temporal variation in female representation in a number 
of Swedish municipalities is analysed, from the introduction of female suffrage in 
1921 until 2002.  

The result is that both structures, institutions and actors are necessary to explain 
the spatial and temporal variation in female representation. There is no direct link 
between structures and female representation. The structure does affect the actors 
and co-varies with the institutions, but successful actors as entrepreneurs might 
boost female representation. Actors are important. The increase in female represen-
tation cannot be seen as an automatic process taking care of itself. Conscious actors 
are necessary both to affect and to monitor the development. An unfavourable 
structural context might be compensated for by actors and institutions which 
favour female representation. 

 
Keywords:  
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politics, political parties, gender quotas, parliaments, municipal councils 



 

  

 

Förord 

Efter sex år är det dags att sätta punkt för denna avhandling. En avhandling är 
något som man främst skriver ihop i den egna kammaren, men samtidigt vore 
detta naturligtvis inte möjligt utan stöd, kommentarer, förslag och inspiration 
från andra doktorander och forskare. Nu när avhandlingsarbetet är avslutat, vill 
jag rikta ett tack till alla som ställt upp under doktorandtiden. Först och främst 
vill jag tacka min handledare Svante Ersson, som alltid tagit sig tid att läsa mina 
utkast och att diskutera och ge råd. Svante har kommit med ovärderliga tips i 
avhandlingsarbetet samt utgjort en stor inspirationskälla. Dessutom har han 
ständigt haft en positiv inställning genom att peppa och stötta när allt känts 
tungt och jobbigt – och i möjligaste mån dolt sina tyngsta suckar. 

Vidare vill jag tacka de två personer som fick mig att börja fundera på 
forskarutbildningen överhuvudtaget. För det första Dan Bäcklund, som jag 
hade som handledare när jag skrev min C-uppsats i ekonomisk historia. Dan 
uppmuntrade och inspirerade mig att söka till forskarutbildningen – visserligen 
i ekonomisk historia, men ändå! För det andra Gunnel Gustafsson, som upp-
muntrade mig att söka forskarutbildningen i statsvetenskap och som också gav 
mig stöd och råd i början av avhandlingsarbetet.  

Under avhandlingsarbetet har en mängd personer läst olika utkast och 
kommit med synpunkter och råd, framför allt vid Högre seminariet. Tack för 
detta! Några personer på institutionen förtjänar att omnämnas lite extra. Tack 
Anders Lidström och Theresé Andersson för värdefulla råd och konstruktiv 
kritik på mitt slutmanus. Tack Chris Hudson för kommentarer i slutet av mitt 
avhandlingsarbete. Ett stort tack till Johan Hellström för extremt tålmodig hjälp 
med Stata och statistisk metod. Ingemar Ring har hela tiden servat mig med 
såväl datorer som dataprogram på löpande band, vilket jag är tacksam för. 
Christina Boström har redigerat texten och gjort avhandlingens layout. Tack 
Christina! Frances Boylston och Henry Milner har språkgranskat summaryn 



 

  

samt under avhandlingsarbetets gång varit generösa med uppmuntran, vilket jag 
uppskattar. 

Mitt avhandlingsarbete har delvis finansierats av projektet ”Hur förklara 
variationer i institutionella prestationer? Jämförande studier på makronivå” som 
erhållit stöd från Riksbankens Jubileumsfond (J1999-0075). Ett stipendium från 
JC Kempes Minnes Stipendiefond möjliggjorde en sommar vid Essex Summer 
School in Social Science Data Analysis.  

Det datamaterial som används i avhandlingen kommer bl.a. från Norsk sam-
funnsvitenskapelig datatjenestes kommunedatabase, Statistiska Centralbyrån, 
Statististisk sentralbyrå och Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst. NSD, SCB, 
SSB och SSD är dock inte ansvariga för den analys av data eller de tolkningar 
som görs här. 

Social samvaro, långa fikaraster och trevliga arbetskamrater är mycket 
viktiga saker när man arbetar med en avhandling. Därför vill jag tacka alla nu-
varande och tidigare kollegor på statsvetenskapliga institutionen! Framför allt 
riktas ett stort tack till Susanne Alldén, Staffan Andersson, Theresé Andersson, 
Nicholas Aylott, Thomas Larue, Eva Mineur och Joakim Norberg för allt från 
vänskap och skvaller till litteraturtips och uppmuntran. Ett stort tack också till 
Backa Fredrik Brandt för trevlig tvärvetenskaplig samvaro! 

David och Linn – min älskade familj! Nu börjar en ny period i vårt liv, som 
jag ser fram emot med tillförsikt. Mitt allra största tack går till den minsta 
personen: Till Linn, som verkligen gjort allt för att mamma inte skall bli klar i 
tid med avhandlingen. Den här boken är till dig, men den lär knappast bli en av 
dina mest lästa böcker.  
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K A P I T E L  1  
 

Kvinnorepresentation 
i ett jämförande perspektiv 

Att alla medborgare, oavsett kön, skall ha samma rättigheter och möjligheter att 
bli valda till politiska församlingar, står inskrivet i FN:s konvention om med-
borgerliga och politiska rättigheter från 1970-talet. I en senare konvention om 
avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor (Convention on the Elimina-
tion of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW) förbinder sig 
staterna att avskaffa alla former av hinder mot förverkligandet av detta. Trots 
att dessa konventioner kom i mitten av 1970-talet, är målet om mäns och kvin-
nors lika villkor i politiken långt ifrån uppfyllt. I början av 2000-talet utgjorde 
män fortfarande en förkrossande majoritet av världens politiker.  

Könsrepresentationen inom politiken kan liknas vid en balansvåg med två 
vågskålar: Kvinnorepresentation i den ena och mansrepresentation i den andra. 
Om könsrepresentationen är jämn – ett tillstånd som man på engelska benäm-
ner ”a gender-balanced representation” – är häften av politikerna kvinnor och hälften 
män. Om könsrepresentationen emellertid är ojämn, är det ena könet under-
representerat med lika många procent som det andra könet är överrepresen-
terat.  

 Parlamentens sammansättning med avseende på kön varierar kraftigt mellan 
världens länder. En sak har dock alla länder gemensamt: Andelen män i parla-
mentet har hittills alltid varit högre än andelen kvinnor (IPU 1995, IPU data-
bas). Variationen mellan världens länder är mycket intressant. Det är inte 
sannolikt att den rumsliga variationen är slumpmässig, eftersom män utgör en 
majoritet i samtliga parlament i världen. Om alla parlament sammansattes 
slumpmässigt, borde hälften av världens parlamentsledamöter vara kvinnor 
eftersom kvinnor utgör hälften av världens befolkning (se t.ex. Mansbridge 
1999:632-633, Phillips 2000:81). Variationen bör således på något sätt vara sys-
tematisk. Könsrepresentationens kraftiga variation mellan olika länder kan bero 
på den unika kontext som respektive land utgör. Världens länder varierar med 
avseende på ekonomisk utveckling, kultur, näringsstruktur och andra strukturel-
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la faktorer, som kan tänkas påverka både synen på kön och kvinnors politiska 
engagemang. Vidare varierar de politiska institutionernas utformning, såsom 
valsystemet. Alla dessa faktorer anses enligt tidigare forskning kunna påverka 
kvinnorepresentationen i parlamentet.  

På samma sätt kan inte heller variationen över tid ses som slumpmässig. Om 
så vore fallet borde kvinnorepresentationen såväl kunna öka som minska efter 
ett val på ett plötsligt och oförklarligt sätt. I de allra flesta parlament ökar kvin-
norepresentationen över tid. Denna ökning kan betraktas som en automatisk 
process. I så fall utjämnas skillnaderna mellan könen i politisk representation 
sakta över tid, t.ex. för att kvinnors villkor i stort i samhället förbättras. Ökning-
en kan emellertid också ses som ett resultat av rationella aktörers agerande och 
av institutionell förändring.  

Världens länder är inte homogena inom sig. Det innebär att det även finns 
skillnader i kvinnorepresentation på lokal nivå. Ett exempel på hur kvinnors 
politiska representation varierar på lokal nivå är Sverige. Internationellt sett har 
Sverige en mycket hög andel kvinnor i parlamentet. På kommunal nivå är den 
genomsnittliga kvinnorepresentationen någon procentenhet lägre än på natio-
nell nivå och det råder en kraftig variation mellan de svenska kommunerna. År 
2005 var kvinnorepresentationen lägst i Sävsjö och Svedala där 27 procent av 
ledamöterna i kommunfullmäktige var kvinnor. Högst var den i Nyköping med 
56 procent. Den kommunala nivån är sällan i fokus på samma sätt som den 
nationella nivån inom debatt och forskning, trots den stora variationen. Dess-
utom fattar kommunfullmäktige många beslut som i hög grad påverkar män-
niskors dagliga liv och kanske kvinnors liv i högre grad än mäns. Kommunal-
politiken beslutar i många länder om människors välfärd, levnadsvillkor och 
livskvalitet, t.ex. skola, barnomsorg, äldreomsorg, socialvård, kollektivtrafik och 
bostadspolitik. Dessutom är kommunen ofta en mycket viktig arbetsgivare för 
kvinnor. Phillips skriver bl.a.:  

The association between women and local democracy is further cemented by 
the division of labour between local and central government, because the 
functions delegated to the locality have come to overlap quite remarkably 
with traditional areas of female concern (Phillips 1996:113). 

Det internationella kommunförbundet skriver i en rapport: 

Within governmental systems and local government specifically, it seems 
logical that women should participate equally since local government services 
focus to a significant extent on traditional female interests: welfare, educa-
tion, a clean living environment, health provision and leisure facilities (IULA 
1998:9). 
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Kommunalpolitiken är också i många länder ett viktigt steg i den politiska kar-
riären. Saknas kvinnor i politiken på kommunal nivå, är sannolikheten stor att 
kvinnorepresentationen är låg även på nationell nivå. Det är därför angeläget att 
uppmärksamma kvinnorepresentationen på kommunal nivå inom samhälls-
debatten precis som den nationella. 

Samtidigt förtjänar den kommunala nivån även uppmärksamhet inom forsk-
ningen, eftersom det är ett teoretiskt intressant problem som har försummats. 
Hur kan man förklara variationen mellan olika kommuner? Hur kan man för-
klara utvecklingen över tid? Är det samma förklaringsfaktorer som har effekt på 
den nationella nivån som kan förklara variationen på kommunal nivå? Är det 
bara kommunstrukturen som har betydelse eller spelar också institutioner roll? 
Det är således väl motiverat att i en studie av kvinnors politiska representation 
inte bara titta på den nationella nivån, utan också att uppmärksamma och 
problematisera förhållandena på den lokala nivån. Den lokala nivån komplette-
rar den nationella nivån och utsätter teorin för ytterligare prövning. 

1.1 Kvinnorepresentation som ett statsvetenskapligt 
problem 

1.1.1 Kvinnorepresentation som beroende eller oberoende 
variabel? 

I statsvetenskapliga studier av kvinnors politiska representation kan kvinno-
representationen vara antingen oberoende eller beroende variabel. Om kvinno-
representationen är den oberoende variabeln, testas främst om den kan förklara 
politikens utfall. En sådan studie kan kretsa kring frågan om kvinnorepresenta-
tion påverkar den politiska dagordningen och de politiska besluten. Den foku-
serar således på kvinnors politiska inflytande. Om kvinnorepresentationen 
istället är den beroende variabeln, är det kvinnorepresentationen som skall förkla-
ras. Det innebär att ett antal oberoende variabler används för att förklara varför 
kvinnors politiska representation varierar över tid eller mellan rum. Kvinnors 
politiska deltagande är då i fokus, även om detta avser politiskt deltagande i 
snäv mening. Kvinnorepresentation som oberoende respektive beroende varia-
bel kan också diskuteras i termer av deskriptiv respektive substantiell represen-
tation. Att studera den deskriptiva eller nominella kvinnorepresentationen innebär 
att andelen kvinnliga ledamöter är i fokus, d.v.s. antalet. Om istället den substan-
tiella kvinnorepresentationen studeras, är det de kvinnliga ledamöternas aktivitet 
som undersöks (se Pitkin 1967, jfr. Tremblay & Pelletier 2000, Carroll 2001, 
Lindvert 2001, Mateo Diaz 2005, Raaum 2005, Schwindt-Bayer & Mishler 
2005, Childs 2006, Childs & Krook 2006).  
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I denna avhandling utgör kvinnorepresentationen den beroende variabeln. Nedan 
görs en kortare genomgång av hur tidigare studier hanterat och analyserat kvin-
norepresentationen. För det första redogörs för hur kvinnorepresentationen anses 
förändra politikens innehåll. För det andra redovisas hur en jämn könsrepre-
sentation anses vara mer demokratisk och rättvis. För det tredje redogörs för 
tidigare studier som syftat till att förklara variationen i kvinnors politiska repre-
sentation.  

1.1.2 Kvinnorepresentationens betydelse  
– innehållsargumentet 

I vissa fall argumenteras det för att kvinnorepresentationen är ointressant, efter-
som den representativa demokratin baseras på åsiktsrepresentativitet och inte 
social representativitet:   

Den sociala representativiteten kan knappast upprätthållas i ett samhälle där 
politik blivit en heltidssysselsättning. Men den är inte heller nödvändig om 
representanterna ändock i grundläggande och ideologiskt färgade frågor har 
samma uppfattningar som sina väljare (Birgersson & Westerståhl 1989:162). 

Det representativa systemet i Sverige bygger på åsiktsrepresentativitet, inte 
social representativitet, och till det behövs människor, könet är här ointres-
sant (Larsson 1993:121).  

Kvinnors underrepresentation och mäns överrepresentation ses således som 
ovidkommande, eftersom politiken baseras på ideologi och inte på social tillhö-
righet. Ideologin anses vara könsneutral (jfr. Rönnblom 1997:163-164). Andra 
forskare menar att politikers sociala bakgrund faktiskt har stor betydelse för de 
politiska besluten och den ojämna könsrepresentationen i politiken blir då ome-
delbart problematisk.  

Bl.a. Phillips menar att det är felaktigt att göra en åtskillnad mellan social 
representativitet och åsiktsrepresentativitet. Att en viss social grupp är över-
representerad i politiken innebär även en överrepresentation av vissa åsikter 
(Phillips 2000). Hernes, som är inne på ett liknande resonemang, menar att den 
allra första tröskeln som måste överskridas för att kvinnor skall kunna bli 
delaktiga i politiken på samma villkor som män, är att det accepteras allmänt att 
politikernas sociala bakgrund faktiskt påverkar deras attityder, handlande och 
beslut (Hernes 1987:22).  

Det finns således en argumentation som baseras på att kvinnorepresenta-
tionen påverkar politikens innehåll, d.v.s. att kvinnorepresentationen spelar roll.  
Dels kan kvinnor föra upp andra frågor på den politiska dagordningen, frågor 
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som tidigare nonchalerats eller definierats som icke-politiska. Dels kan kvinnor 
och män ha olika intressen i t.ex. en och samma fråga: 

…that women and men have different and often contradictory interests. The 
interests of women are at present repressed, hidden, or at best under-
represented. /…/ the conflicts between women and men, between repressed 
values and dominant values, which are institutionalized through the political 
system, must be made visible. This will happen if women are permitted to 
participate on an equal footing with men (Hernes 1987:23).   

Det finns en mängd olika studier som på olika sätt har analyserat om kvinnors 
närvaro i politiken verkligen förändrar politikens utseende och innehåll. De 
flesta dylika studier är fokuserade på USA eller Storbritannien (se t.ex. Thomas 
1994, Pearson 2001, Childs 2002, Rosenthal 2002, Lovenduski & Norris 2003, 
Childs & Withey 2004, Childs 2006, Childs & Withey 2006, jfr. Dolan & Ford 
1995). Det finns emellertid även studier som analyserar situationen i de nordis-
ka länderna (se t.ex. Dahlerup 1988, Oskarson & Wängnerud 1996, Wängnerud 
1998, Wängnerud 1999, Bratton & Ray 2002, Svaleryd 2002, Gustafsson 2004). 
Vad dessa forskare kommer fram till kan sammanfattas enligt följande: För det 
första är det många politiska frågor som nästan bara förs fram av kvinnliga 
politiker, t.ex. sådana som rör reproduktiv hälsa, sexualiserat våld, kvinnorepre-
sentation, barnomsorg samt jämställdhet inom utbildning och arbete. För det 
andra kan kvinnor som grupp prioritera helt andra frågor än män. Kvinnor ser 
t.ex. ofta den offentliga sektorn som viktigare än vad män gör. För det tredje kan 
män och kvinnor ha olika intressen och prioriteringar i en och samma fråga, 
eftersom kvinnor och män lever under delvis olika samhälleliga villkor (se t.ex. 
Lovenduski 2001:745-746).  

I vissa studier hävdas det att för att kvinnor skall kunna påverka politikens 
innehåll såväl som former, krävs det en viss mängd kvinnliga ledamöter, en s.k. 
”kritisk massa” (eg. critical mass). Detta innebär att kvinnorepresentationen 
måste nå ett visst tröskelvärde, som varierar från 10 till 35 procent beroende på 
forskare (se t.ex. Dahlerup 1988, Thomas & Welch 1991, Thomas 1994, 
Jaquette 1997, Lovenduski 2001, Freedman 2002, Kunovich & Paxton 2005, jfr. 
Beckwith 2002, Studlar & McAllister 2002, Raaum 2005, Lépinard 2006). Bl.a. 
Weldon menar dock att det, för att få igenom t.ex. lagförslag, kan vara viktigare 
med enstaka feministiska nyckelpolitiker som driver en fråga aktivt än en viss 
nivå på kvinnorepresentationen. Detta innebär inte att kvinnorepresentationen 
är oviktig, utan bara att en fokusering just på andelen kvinnor är en alltför grov 
förenkling (Weldon 2002a:87-104, Weldon 2002b, jfr. Oldersma 2002, Raaum 
2005). Resultaten från de studier som har gjorts av den kritiska massans effekt 
är inte heller entydiga. 
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1.1.3 Kvinnorepresentationens betydelse  
– demokrati- och rättviseargumentet 

Att kvinnorepresentationen inom politiken spelar roll beror inte bara på att 
politikens innehåll förändras. En jämn könsrepresentation kan också betraktas 
som mer rättvis och demokratisk än en ojämn. Anne Phillips skriver:  

Det mest övertygande av de övriga argumenten är det som presenterar 
jämställdhet mellan könen som en rättfram fråga om rättvisa, att det är rent 
ut sagt groteskt och orättvist att män monopoliserar representationen. Om 
det inte fanns några hinder för att hålla vissa grupper av människor utanför 
det politiska livet, skulle vi förvänta oss att politiskt inflytelserika platser 
skulle fördelas lika mellan könen. Det skulle finnas några mindre och 
oskyldiga avvikelser, men varje skevare fördelning är bevis på en avsiktlig 
eller strukturell diskriminering. I sådana sammanhang …, förnekas kvinnor 
rättigheter och möjligheter som just nu är tillgängliga för män (Phillips 
2000:80-81).  

Poängen är således att i ett demokratiskt samhälle bör alla medborgare ha rätt 
och möjlighet att deltaga i både politiskt beslutsfattande och verkställande av 
politiska beslut. Kvinnor måste kunna påverka beslut som rör dem själva, deras 
familjer och deras land, precis som män kan idag:  

…women have a just claim to equal participation on a par with men. This 
claim is based on the assumption that all groups in a society should have the 
right to participate in decisions that concern them (Hernes 1987:22-23).  

För att möjliggöra detta, krävs att kvinnor och män kan deltaga i politiken och 
påverka dess utfall på samma villkor. Detta handlar om möjligheter att utöva de 
mänskliga rättigheterna fullt ut och att kvinnor som grupp inte degraderas till 
en andra klassens medborgare. Jag menar att de folkvalda organen är demo-
kratins hjärta och det kan därför inte ses som oproblematiskt om kvinnor och 
män inte deltar i dessa organ i samma utsträckning, oavsett om det beror på att 
kvinnor inte släpps in eller att kvinnor inte vill delta. I båda fallen är det att 
betrakta som att demokratin inte fungerar till fullo. I vissa sammanhang pratar 
man därför om den moderna representativa demokratin som ”den ofärdiga 
demokratin” (se t.ex. Haavio-Mannila m.fl. 1983). 

Dessutom kan man argumentera för att även om det politiska systemet 
bygger på åsiktsrepresentativitet och politikerna verkligen har samma åsikter 
som medborgarna, kan en skev social representativitet leda till att legitimiteten 
för det politiska systemet är svag (Bäck & Öhrvall 2004:12-13). Legitimitet för 
det politiska systemet är visserligen i sig inte ett kriterium på demokrati, men 
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det är ett centralt värde som demokratiska system förväntas generera (Gilljam 
& Hermansson 2003:12-15).  

1.1.4 Tidigare forskning om kvinnorepresentation 

De tidigare studierna av kvinnorepresentationens variation kan sorteras efter 
två dimensioner: Dels fokus (nationell nivå eller subnationell nivå), dels 
angreppssätt (litet N eller stort N). 

Nationell nivå – stort N  

I studier av kvinnorepresentationen på nationell nivå med ett stort antal länder 
undersöks variationen genom statistisk analys av aggregatdata. Vanligtvis testas 
strukturvariablers effekt mot institutionsvariablers. I vissa studier är främst 
institutionerna i fokus. Det finns idag ett stort antal länderjämförelser. Generellt 
kan sägas att länderurvalet i dessa studier har utvidgats över tid. Under 1980-
talet inkluderades vanligtvis ett tjugotal länder, främst i Västeuropa och Nord-
amerika (se t.ex. Rule 1981, Norris 1985, Rule 1987). Under 1990-talet blev det 
allt vanligare att inkludera så många länder som möjligt (se t.ex. Kenworthy & 
Malami 1999, Moore & Shackman 1996, Oakes & Almquist 1993, Paxton 1997, 
Reynolds 1999, Rule 2000) eller att i alla fall försöka inkludera länder i både den 
industrialiserade världen och i tredje världen (se t.ex. Matland 1998). Under 
2000-talet fortsätter denna tendens, även om det finns vissa studier med ett 
begränsat antal inkluderat länder som syftar till att testa specifika teorier (se t.ex. 
Norris & Inglehart 2001, McAllister & Studlar 2002, Studlar & McAllister 2002, 
Inglehart & Norris 2003, Norris 2004, Kunovich & Paxton 2005, Mateo Diaz 
2005, Kittilson 2006, Salmond 2006). Länderurvalet i studierna styrs vanligtvis 
av såväl syfte och utgångspunkter som tillgång på data. Detta påverkar resul-
taten, eftersom det vanligtvis är mindre och fattiga länder som faller bort. Bl.a. 
Matland (1998) visar t.ex. i sin studie att det inte går att applicera samma förkla-
ringsmodell på länder i tredje världen som i den industrialiserade världen.  

Nationell nivå – litet N 

Det finns även en mängd studier av kvinnorepresentationen i nationella parla-
ment i ett eller ett fåtal länder och med en mer kvalitativ ansats. Studiernas 
utgångspunkter och utformning inom denna kategori varierar i hög grad. En 
typ av studier är de som analyserar en speciell oberoende variabels effekt på 
kvinnorepresentationen i flera länder, t.ex. valsystemet (Rule & Zimmerman 
1994) eller partierna och deras nomineringsprocess (Lovenduski & Norris 1993, 
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Klausen & Maier 2001). Andra exempel är de många antologier som behandlar 
kvinnors ställning i politiken i ett flertal länder ur ett jämförande perspektiv och 
där kvinnorepresentationens utveckling är en bland flera faktorer som berörs 
(se t.ex. Lovenduski & Hills 1981, Haavio-Mannila m.fl. 1983, Lovenduski & 
Norris 1993, Nelson & Chowdhury 1994, Karvonen & Selle 1995, Bergqvist 
1999). Studierna kan även behandla kvinnor i politiken i stort i ett land, där 
kvinnors politiska representation är en aspekt och där ibland även den lokala 
nivån inkluderas (Sawer & Simms 1993, Darcy m.fl. 1994, Bystydzienski 1995, 
Raaum 1995a, Galligan 1998, Raaum 1999, Galligan m.fl. 1999c, Allwood & 
Wadia 2000, Roulston & Davies 2000, Leyenaar 2004, Opello 2006, Dolan m.fl. 
2007). Det finns även ett antal dylika studier av Sverige (Eduards 1977, Oskar-
son & Wängnerud 1996, Bergqvist 1994, Wängnerud 1998, Wängnerud 1999, 
Freidenvall 2006). 

Subnationell nivå – stort N 

I studier av kvinnors politiska representation på subnationell nivå, med ett stort 
antal analysenheter, undersöks med hjälp av statistisk analys hur variationen i 
kvinnorepresentation inom ett land kan förklaras. Det finns relativt få sådana 
studier publicerade internationellt, vilket kan bero på att de kanske inte anses 
väcka samma intresse utanför det egna landets gränser. En orsak till det kan 
vara att resultaten ses som alltför begränsade till ett enda land. De studier som 
finns kan ha ytterst varierande upplägg och syfte (se t.ex. Eduards 1979, Bjørk-
lund & Hellevik 1987, Welch & Studlar 1990, Hellevik & Bjørklund 1991, 
Moncrief & Thompson 1991, Hellevik & Bjørklund 1994, Raaum 1995b, 
Vengroff & Fugiero 2000, Golosov 2001, Johansson 2001, Bäck & Öhrvall 
2004). I flera av dessa studier är kvinnorepresentationen på subnationell nivå 
något som bara analyseras kortfattat. Det är således inte huvuddelen av studien. 

Subnationell nivå – litet N 

Även antalet internationellt publicerade studier av kvinnors politiska represen-
tation i subnationella parlament med ett eller ett fåtal fall, och med en mer 
kvalitativ ansats, är relativt få (se dock Flammang 1985, Bochel & Bochel 2000). 
Av de kvalitativa studier som har gjorts av kvinnors politiska representation i 
kommunfullmäktige i Sverige, är det få som syftar till att förklara variationen i 
kvinnorepresentation (se dock Hedlund 1998). Många studier behandlar istället 
kvinnors villkor i kommunalpolitiken, t.ex. med fokus på kvinnliga politikers  
intressen, möjligheter att göra sig hörda, upplevelser av politiken och avhopp 
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(se t.ex. Hedlund 1996, Pincus 1995, Westerlund 1997, Björk 1999, Gustafsson 
2004, Westerlund 2005).  

1.2 Kvinnorepresentationen 
som ett feministiskt problem 

1.2.1 Feminism 

Freedman menar att det finns två saker som alla feministiska teorier har 
gemensamt. För det första sysslar all feminism på något sätt med att kvinnor 
som grupp är underordnade män som grupp i samhället och att kvinnor diskri-
mineras p.g.a. sitt kön. Det är denna underordnade roll som kvinnor anses ha 
som man vill synliggöra och problematisera inom feminismen. För det andra strävar 
feminismen efter att motverka och förändra denna könsdiskriminering (Freedman 
2001). Det finns således ett visst emancipatoriskt inslag i feminismen. Bryson 
har ett liknande synsätt, då hon menar att feminismen för det första ser kvinnor 
och deras situation som central i politisk analys, för det andra analyserar varför 
det är så att män som grupp har makt över kvinnor som grupp och för det 
tredje diskuterar hur man kan förändra detta tillstånd. Bryson menar också, 
precis som Freedman, att feminismen försöker förstå samhället för att kunna 
ifrågasätta och förändra det (Bryson 1992:1-2). Bryson definierar feminism 
enligt följande: 

…any theory or theorist that sees the relationship between the sexes as one 
of inequality, subordination or oppression, that sees this as a problem of 
political power rather than a fact of nature (Bryson 2003:1). 

Att män som grupp har makt över kvinnor som grupp betecknas ofta som en 
könsmaktsordning, ett patriarkat eller ett genussystem. Enligt Hirdman, som 
representerar en mer strukturalistisk feminism, är detta genussystem baserat 
dels på en dikotomi där könen tillskrivs olika områden och egenskaper, dels på 
en hierarki där mannen är norm. Dikotomin och hierarkin regleras i de omed-
vetna och outtalade föreställningar om hur könen skall ”vara” som genomsyrar 
samhället (Hirdman 2001). Feminismen strävar efter att problematisera både 
dikotomin och hierarkin och på så sätt visa att skillnaderna mellan könen inte är 
naturgivna, utan ytterst baserade på maktrelationer. Det är utifrån detta man 
skall förstå den socialkonstruktivistiska feminismens påstående att kön är en 
social konstruktion. Med detta avses att de stora skillnaderna mellan kvinnor 
och män på arbetsmarknaden, i politiken, i familjen o.s.v., inte skall ses som 
grundade på något ”naturligt”, kroppsligt och fysiologiskt, utan att det istället är 
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sociala faktorer som gör att de kroppsliga skillnaderna mellan könen får så stor 
betydelse (se t.ex. Barlebo Wenneberg 2001:64-65). 

1.2.2 Feminism och den etablerade politiken 

Kvinnors deltagande i den etablerade politiken, d.v.s. i beslutsfattande institu-
tioner och politiska partier (se Rönnblom 1997:163-168, Rönnblom 2002), be-
handlas olika inom olika grenar av feminismen. Å ena sidan finns radikalfeminis-
men, som söker förklaringen till kvinnors underordning i familjen och sexualite-
ten och som menar att männens patriarkala makt över kvinnor är överordnad 
alla andra maktrelationer i samhället. Radikalfeminismen tar avstånd från den 
etablerade politikens institutioner och är istället mer intresserad av att synliggö-
ra kvinnors politiska aktiviteter och deltagande utanför den etablerade politiken. 
På så sätt utmanas den etablerade politiken, som anses vara alltför sammanvävd 
med den rådande patriarkala ordningen. Å andra sidan finns liberalfeminismen, 
som söker förklaringen till kvinnors underordning antingen i ofullständiga 
rättigheter för kvinnor eller – om sådana rättigheter redan har uppnåtts – i att 
enskilda kvinnor inte utnyttjar sina rättigheter fullt ut. Enligt liberalfeminismen 
kan kvinnor uppnå full jämställdhet med män inom det rådande politiska 
systemet. Det är därför intressant att synliggöra och analysera de skillnader (eg. 
gender gaps i t.ex. valdeltagande, åsikter och representation) som finns i den 
etablerade politiken. Dessutom är det i den etablerade politiken som den verk-
liga makten i samhället finns, oavsett man vill det eller ej, och därför bör kvin-
nors deltagande inom denna öka (Freedman 2001:25-44, Bryson 2003:139-162).  

Den postmodernistiska feminismen menar att de ”traditionella” feministerna både 
är etnocentriska och essentialistiska p.g.a. oförmågan att hantera skillnader mel-
lan kvinnor. Essentialism innebär att feminismens försök att teoretisera kring 
alla kvinnor som en grupp riskerar att mynna ut i att det enda som förenar alla 
kvinnor, och skiljer kvinnor från män, ändå är biologiska faktorer. Postmoderna 
feminister försöker därför undvika alla typer av kategoriseringar, oavsett om det 
gäller kön, etnicitet eller sexuell läggning, eftersom dessa leder till reproducering 
av ojämlikhet (Freedman 2001:76-92). Genom att ”fråga” om män och kvinnor 
anses man redan från början ha bestämt att det finns två kön som är olika. 
Inom postmodernistisk feminism ses därför ofta kvantitativ metod som prob-
lematisk, ibland kanske t.o.m. som ”anti-feministisk” eftersom den anses mot-
verka feminismens syfte. En kvantitativ studie med kön (”kvinnor” respektive 
”män”) som analytisk kategori, anses stärka synen på kvinnor och män som 
olika. Istället arbetar man med att dekonstruera dessa identitetskategorier genom 
att synliggöra de diskurser inom vilka dessa kategorier skapas.   
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1.2.3 Feminism och kvantitativ metod 

Eduards menar att det är svårt att komma runt idén om två kön och hävdar att 
kartläggning av kvinnors positioner, rättigheter, möjligheter och inflytande i hög 
grad är feministisk forskning. Samtidigt kan det ur ett feministiskt perspektiv 
vara problematiskt att göra just detta, eftersom risken är stor att män används 
som en mer eller mindre uttalad måttstock. Man bör därför inte bara konstatera 
att det råder skillnader mellan könen, utan också studera själva processen där 
kön ”görs” för att kunna knyta ihop förekomsten av skillnader med skapandet av 
skillnader (Eduards 1998:77-81, Eduards 2002:41-45).  

Även Oakley menar att kartläggning av kvinnors positioner inom viktiga 
områden i samhället är exempel på hur kvantitativ metod kan användas emanci-
patoriskt, något som feministiska forskare eftersträvar. Oakley menar att många 
feministiska politiska projekt i historien hade varit omöjliga utan stora kvantita-
tiva undersökningar som har visat på kvinnors relativa underordning gentemot 
män på arbetsmarknaden, i politiken, i hushållet, i utbildningssystemet o.s.v. Att 
kartlägga de stora strukturella skillnader som råder mellan könen är inte möjligt 
med hjälp av kvalitativ metod. Istället är det statistiska undersökningar som 
visar den omfattande diskriminering som görs p.g.a. kön (Oakley 1998:723). 
Caprioli argumenterar för att feminism och kvantitativ forskning inte utesluter 
varandra, utan menar att det är vissa feministiska forskare som har skapat en 
”falsk dikotomi”. Istället förespråkar Caprioli en ”neofeminism” som utforskar 
kvinnors villkor och betydelsen av kön på alla analysnivåer och med hjälp av 
alla möjliga olika metodologiska angreppssätt (Caprioli 2004:253-266).  

Reinharz för också fram flera argument för den kvantitativa metodens bety-
delse inom feministisk forskning. Eftersom kvantitativa studiers resultat ofta är 
generaliserbara kan större problem, t.ex. kvinnomisshandel, som till en början 
bara verkar gälla ett fåtal, synliggöras. Kvantitativa studier kan visa problemets 
omfattning, spridning och storlek. Vidare kan statistiken användas inte bara för 
att visa skillnader mellan kvinnor och män, utan också mellan olika grupper av 
kvinnor. Genom att synliggöra ojämlikheter belyser statistiken områden som 
behöver förändras. Den kan också synliggöra förändring över tid (Reinharz 
1992:80-83). Kvalitativa feminister som helt förkastar kvantitativ metod kan 
således delvis anses vara ”ute på hal is”, eftersom de själva ofta sysslar med 
problem som får sin legitimitet av just kvantitativa studier.  

Jag menar att min avhandling kan betraktas som feministisk och att jag 
analyserar min forskningsfråga ur ett feministiskt perspektiv. Detta innebär att 
jag synliggör och problematiserar skillnaderna mellan könen i politisk represen-
tation. Bara för att man studerar kvinnor, eller kvinnor och män, behöver man  
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naturligtvis inte ha ett feministiskt perspektiv. En tabell som visar könsskill-
nader är t.ex. inte ”feministisk” i sig, utan det feministiska ligger i att dessa 
könsskillnader problematiseras och inte ses som självklara.  

1.3 Syfte, avgränsningar och kunskapsbidrag 

1.3.1 Avhandlingens syfte  

Syftet med denna avhandling är att kartlägga och förklara variationen i kvinnors 
politiska representation i tid och i rum. Studien har således både en explorativ 
och en analytisk ansats och behandlar både nationell och lokal nivå. För det första 
kartläggs och analyseras kvinnorepresentationens rumsliga variation i ett globalt 
perspektiv, vilket innebär en jämförande totalundersökning av samtliga länders 
parlament. För det andra analyseras kvinnorepresentationens rumsliga variation i 
Västeuropa. För det tredje analyseras kvinnorepresentationens utveckling över tid 
på nationell nivå i ett antal västeuropeiska länder. För det fjärde kartläggs och 
analyseras kvinnorepresentationens rumsliga variation i kommunfullmäktige i 
några länder. För det femte analyseras kvinnorepresentationens utveckling över 
tid på kommunal nivå i ett antal kommuner. Avhandlingen syftar till att besvara 
följande frågor: 
 

 Hur varierar kvinnors politiska representation i tid och i rum? 
 Varför varierar kvinnors politiska representation i olika rum? 
 Varför varierar kvinnors politiska representation över tid? 

1.3.2 Avgränsningar 

När könsrepresentation studeras, är det i princip uteslutande kvinnorepresenta-
tion som avses. Trots liknelsen med en balansvåg ovan, är kvinnorepresentation 
och mansrepresentation inte nödvändigtvis varandras antonym. Att förklara 
mäns överrepresentation eller mäns minskande representation innebär sannolikt 
andra frågor och svar än om kvinnors underrepresentation och kvinnors ökan-
de representation skall förklaras. Detta beror bl.a. på att fokus förflyttas från 
mäns till kvinnors strategier (jfr. Ohlander 2001). I denna avhandling är det 
kvinnors politiska representation som studeras och detta utgör avhandlingens 
första avgränsning. 

Kvinnorepresentation kan analyseras som antingen beroende eller oberoen-
de variabel, vilket diskuterades ovan (avsnitt 1.1.3). Det innebär att det antingen 
är den deskriptiva eller den substantiella kvinnorepresentationen som är i fokus. 
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I denna avhandling utgör kvinnorepresentationen den beroende variabeln, d.v.s. 
det är den som skall förklaras. Detta är avhandlingens andra avgränsning.  

Kvinnors politiska representation kan analyseras i en mängd olika organ. På 
nationell nivå är det parlamentet som studeras. Anledningen till det är att det 
mellan de flesta länder finns en likhet i parlamentets utnämning, funktioner och 
betydelse, även om det naturligtvis finns vissa icke-demokratiska länder som 
avviker från detta. Majoriteten av världens länder har ett folkvalt parlament, 
som innehar den lagstiftande makten. I de länder som har ett tvåkammarsystem 
studerar jag endast den andra kammaren (underhuset), eftersom denna är mer 
homogen mellan länder. Den första kammaren (överhuset) kan däremot variera 
kraftigt mellan olika länder med avseende på t.ex. valsystem och befogenheter. 
Med kvinnorepresentation på nationell nivå avses således den numerära andelen 
kvinnliga ledamöter i parlamentet (i dess andra kammare om det finns två kam-
mare).  

Det finns dock en risk att kvinnorepresentationen inte är jämförbar mellan 
länderna. P.g.a. skillnader i parlamentets roll och befogenheter, skulle alltså 
kvinnorepresentation innehållsligt sett kunna innebära olika saker i olika länder. 
Den främsta skillnaden skulle ligga mellan demokratier och icke-demokratier. I 
de flesta icke-demokratier kan inte parlamentet betraktas som en oberoende, 
lagstiftande institution. Istället kan den egentliga lagstiftande makten finnas 
någon annanstans. Det kan vara hos en monark, som i totalitära monarkier, 
eller i ett partiorgan, som i kommuniststater. Wolchik väljer t.ex. att jämföra de 
västerländska parlamenten med centralkommittén i kommuniststaterna (Wol-
chik 1981:459). För att inte få ett godtyckligt urval av lagstiftande församlingar, 
använder jag mig av samma urval som Inter-Parliamentary Union (IPU 1995, 
IPU databas). I en del länder är inte parlamentet direktvalt av folket utan utses 
indirekt av den verkställande makten eller av landets enda tillåtna parti. Om val 
förekommer i icke-demokratier är de sällan fria, utan såväl rösträtt som valbar-
het kan vara ytterst begränsad. Det kan t.ex. bara vara ett enda parti som är tillå-
tet, men det kan också vara så att kandidaterna först skall godkännas av högre 
instans. Det finns alltså en risk att kvinnorepresentationen är ”något annat” i 
icke-demokratier än i liberala demokratier. Jag menar att det inte nödvändigtvis 
behöver vara ett hinder för studien, utan tvärtom kan ses som en del av dess 
teoretiska problem och att skillnaderna mellan demokratier och icke-demokra-
tier kan betraktas som förklarande variabler.  

På kommunal nivå har jag valt att studera kvinnorepresentationen i kom-
munfullmäktige. Kommunfullmäktige är i de flesta länder folkvalda, precis som 
parlamentet, och innehar vanligtvis den beslutande makten i kommunerna (se 
t.ex. Lidström 2003:202-205). Denna makt varierar mellan länderna beroende 
på den kommunala kompetensen. Dessutom råder naturligtvis skillnader mellan 
kommunfullmäktige i demokratier och icke-demokratier precis som mellan  
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parlamenten. I många länder finns även en ”övre” kommunal nivå, t.ex. lands-
tingen i Sverige. Denna väljs bort i avhandlingen, eftersom det råder stora 
skillnader mellan olika länder i vilken funktion denna nivå faktiskt fyller. I 
många länder finns det dessutom inte bara två kommunala nivåer som i Sverige 
och Norge, utan upp till tre eller t.o.m. fyra nivåer. På nationell nivå analyseras 
således kvinnorepresentationen i parlamentet och på lokal nivå i kommunfull-
mäktige. Detta utgör avhandlingens tredje avgränsning. 

1.3.3 Avhandlingens forskningsbidrag 

De flesta tidigare studier som har försökt förklara variationen i kvinnors politis-
ka representation är relativt begränsade i sitt angreppssätt: Antingen inkluderas 
bara ett litet urval länder – ofta ekonomiskt utvecklade demokratier – eller så 
behandlas bara kvinnorepresentationen vid ett enda årtal. Jag menar att det är 
nödvändigt att inkludera så många olika länder som möjligt för att kunna förklara 
variationen, självklart under förutsättning att man vill ha en allmän förklaring. 
Genom att selektera bort länder som inte uppfyller vissa kriterier, t.ex. gällande 
demokrati och ekonomisk utveckling, utesluts faktorer som kan bidraga till en 
bredare förståelse av problemet (jfr. Moore & Shackman 1996:274). Vidare är 
det intressant att inkludera flera tidsperioder för att vidga perspektivet och inte 
utgå ifrån att det alltid har sett ut som det gör idag, vilket många tidigare studier 
tenderar att göra. Nivån på kvinnors politiska representation, d.v.s. hur ett lands 
kvinnorepresentation förhåller sig i relation till medelvärdet för världen, är inte 
statisk över tid.  

I majoriteten av tidigare studier analyseras variationen i kvinnors politiska 
representation antingen ”på bredden” eller ”på djupet”, d.v.s. med många eller 
få länder. Den förstnämnda kategorin studier tenderar att använda kvantitativ 
metod för att testa främst strukturella variablers förklaringskraft och är oftast 
statiska till sin karaktär. Den senare kategorin inkluderar främst mer kvalitativt 
inriktade studier och är mer fokuserade på aktörer, institutioner och processer. 
Var och en av dessa studier bidrar visserligen med en liten ”pusselbit”, men 
trots att detta möjliggör en viss kumulativitet är det svårt att få ett helhetsper-
spektiv på problemet, ”att lägga hela pusslet”, eftersom de två olika ansatserna 
inte kombineras. Mitt bidrag blir att jag försöker använda dessa två ansatser i en 
och samma studie och således inom en teoretisk ram. Detta innebär att jag 
kopplar samman en strukturell förklaringsansats med en mer processbetonad 
ansats.  

Avhandlingen är att betrakta som både empiriskt och teoretiskt driven. Det 
förstnämnda innebär att det empiriska problemet är centralt och att avhand-
lingen syftar till att belysa den empiriska frågan ur en mängd olika perspektiv. 
Det senare innebär att avhandlingen också syftar till att ge ett teoretiskt bidrag. 
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Detta görs främst genom att jag argumenterar för att även aktörer och insti-
tutioner har stor betydelse för kvinnors politiska villkor och inte bara strukturer. 
Inom tidigare forskning har ofta en relativt snäv teoretisk ansats applicerats på 
variationen i kvinnorepresentation. I de flesta studier har den rumsliga variatio-
nen analyserats vid enstaka tillfällen ur ett renodlat strukturellt perspektiv (se 
t.ex. Rule 1987, Norris 1985). Det finns även studier som har analyserats aktö-
rers påverkan (se t.ex. Lovenduski & Norris 1993) och institutioners effekter 
(se t.ex. Rule & Zimmerman 1994, Norris 1997). Få studier har kombinerat de 
olika perspektiven.  

Det finns dessutom en tendens att tidigare studier fokuserar på antingen den 
rumsliga variationen eller utvecklingen över tid. I avhandlingen argumenterar jag 
för att kvinnors politiska representation utvecklas i ett samspel mellan aktörer, 
institutioner och strukturer. Jag utgår från att det inte finns en ”direktlänk” 
mellan strukturer och kvinnorepresentationen. Detta innebär att kvinnorepre-
sentationen inte determineras av den strukturella kontexten, utan jag menar 
istället att strukturer påverkar kvinnorepresentationen indirekt genom aktörer 
och institutioner. För att besvara min forskningsfråga, kommer jag i avhand-
lingen att kombinera det för forskningsfrågan traditionella statiska angrepps-
sättet som fokuserar på den rumsliga variationen med ett mer dynamiskt pers-
pektiv som syftar till att fånga upp förändringen över tid. 

I tidigare studier har dessutom fokus, i de allra flesta fall, legat på antingen 
nationell eller subnationell nivå. Relationen mellan kvinnorepresentationen på 
olika nivåer i ett land har således inte utforskats och de olika teoretiska för-
klaringarna till variationen på olika nivåer har inte ställts mot varandra. Att 
kvinnorepresentation på nationell nivå och på kommunal nivå har behandlats 
isolerade från varandra, utgör ytterligare en förklaring till varför det är svårt att 
få en helhetsbild av problemet. I min avhandling väljer jag därför att analysera 
kvinnorepresentationen på flera olika nivåer, d.v.s. både på nationell och på 
kommunal nivå. Genom att kombinera det generella (totalundersökningar) med 
det specifika (fallstudier), det nationella med det lokala, kvantitativ metod med 
kvalitativ metod och strukturer med processer är förhoppningen att avhand-
lingen skall bidra till en ökad kunskap i hur man kan förklara att kvinnors 
politiska representation varierar.  

1.4 Avhandlingens disposition 

Avhandlingen består totalt av tio kapitel, varav detta kapitel var det första. 
Härnäst följer avhandlingens teorikapitel (kapitel 2) samt metodkapitel (kapitel 
3). Kapitel 4 utgörs av ett bakgrundskapitel där jag – i ett försök att uppnå hög 
validitet i studien – analyserar om kvinnorepresentationen i parlamentets under-
hus år 2005 samvarierar med kvinnors politiska villkor i stort.  
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I kapitel 5 analyseras den rumsliga variationen i kvinnorepresentationen i det 
nationella parlamentets andra kammare i världens länder under perioden 1945–
2005. I kapitel 6 kartläggs och analyseras den rumsliga variationen i kvinnorep-
resentation i olika politiska organ på nationell respektive lokal nivå i Västeuropa 
under perioden 1945–2005. Kapitel 7 utgörs av fallstudier där kvinnorepresen-
tationens utveckling över tid kartläggs och analyseras i tre länder som har en 
hög kvinnorepresentation och tre länder som har en låg kvinnorepresentation. I 
detta kapitel är det inte främst den rumsliga variationen utan förändringen, eller 
icke-förändringen, över tid inom respektive fall som är i fokus. 

Därefter analyseras kvinnorepresentationen på kommunal nivå. I kapitel 8 
kartläggs och analyseras den rumsliga variationen i kvinnorepresentationen på 
kommunal nivå i ett par länder under perioden 1945–2005. Avslutningsvis kart-
läggs och analyseras i kapitel 9 kvinnorepresentationens utveckling över tid i ett 
antal kommuner. Förändringen, eller icke-förändringen, över tid inom respek-
tive fall är i fokus i kapitlet. 

Det sista kapitlet i avhandlingen består av en avslutande diskussion där stu-
diens resultat sammanfattas och diskuteras (kapitel 10). 
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K A P I T E L  2  
 

Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel diskuteras avhandlingens teoretiska ramverk. Avhandlingen syftar 
till att besvara frågan om varför kvinnorepresentationen varierar i tid och rum. I 
tidigare skandinavisk feministisk forskning av kvinnors politiska representation 
har en vanlig utgångspunkt varit att kvinnor aldrig kommer att få någon makt 
inom den patriarkala politiska strukturen och om kvinnorepresentationen väl 
ökar beror det på att makten försvinner någon annanstans, där kvinnor inte 
släpps in (det s.k. ”pessimistiska” perspektivet, se t.ex. Hernes 1982, Holter 
1996). Forskare som tar avstamp i den motsatta utgångspunkten menar dock att 
skillnader i könens representation kommer att jämnas ut så småningom och att 
eventuella kvarstående skillnader beror på att kvinnor som rationella aktörer 
väljer andra arenor än partipolitiken för att påverka för kvinnor viktiga frågor 
(det s.k. ”optimistiska” perspektivet, se t.ex. Bergqvist 1994, Raaum 1999, jfr. 
Dahlerup 2006:6-9).  

Det pessimistiska perspektivet implicerar ett starkt strukturtänkande och en 
determinism som inte känns användbar att använda som utgångspunkt för en 
empirisk studie. Även det optimistiska perspektivet känns problematiskt: Dels 
för att kvinnorepresentationen förväntas öka mer eller mindre ”per automatik”, 
dels för att en eventuell könssegregering inom politiken inte nödvändigtvis ses 
som ett problem. Eftersom de folkvalda organen är centrala för demokratin, är 
det ett demokratiproblem om kvinnor och män inte deltar i samma utsträck-
ning. Detta gäller oavsett om det beror på att kvinnor inte släpps in eller att 
kvinnor inte vill delta (jfr. Phillips 2000). 

Andelen kvinnor i politiken varierar kraftigt mellan olika länder. Om den 
rumsliga variationen vore slumpmässig, skulle i snitt hälften av världens parla-
mentsledamöter vara kvinnor eftersom kvinnor utgör hälften av världens be-
folkning (jfr. Mansbridge 1999:632-633). Det finns således med all sannolikhet 
bakomliggande faktorer som påverkar rekryteringen, nomineringen och valet av 
kvinnor till politiska organ. I avhandlingen argumenterar jag för att kvinnors 
politiska representation utvecklas i ett samspel mellan aktörer, institutioner och 
strukturer. 
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Aktörer, strukturer och institutioner är tre centrala begrepp inom statsvetens-
kaplig teori och de kan även ses som indikatorer på tre olika analysinriktningar. 
Inom den renodlade strukturalismen menar man att det uteslutande är struk-
turella faktorer som förklarar politiska händelser. Aktörer är helt styrda av 
strukturerna och är därför inte intressanta att studera. Inom en renodlad aktörs-
ansats hävdas det motsatta. Det är enbart aktörer som kan handla och som sål-
edes kan förklara politikens utfall. Strukturer är enbart skapelser av aktörer och 
tillför därför ingen extra förklaringskraft (Hay 2002:89-134). Idag är det inte 
vanligt att utgå från någon av dessa två renodlade ansatser. Istället anses det vara 
mer fruktbart att både aktörer och strukturer analyseras, genom att en aktör-
struktur-ansats används. Grunden i en dylik ansats är att såväl aktörer som 
strukturer spelar roll. Aktörers handlande påverkas av strukturer, men samtidigt 
är strukturer skapade av aktörer. Mellan aktörer och strukturer råder således en 
ständigt pågående växelverkan (se t.ex. Lundquist 1984:3-8, Rothstein 1988:27-
35). Strukturer, d.v.s. den bakomliggande kontexten, är ofta intressant att ana-
lysera. Samtidigt är begreppet relativt brett. Inom nyinstitutionalismen är man 
intresserad av en speciell sorts strukturer, närmare bestämt institutioner som 
utgörs av såväl formella som informella regelsystem. Samspelet mellan institu-
tioner och aktörer är centralt inom nyinstitutionell teoribildning, även om vissa 
nyinstitutionalister fokuserar mer på institutioner och andra mer på aktörer 
(Peters 2005). I figur 2:1 visas hur kvinnors politiska representation är resultatet 
av tre kritiska faser. 

Figur 2:1. Tre kritiska faser för utvecklingen av kvinnors politiska representation:  
Mobilisering, nominering och val. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Bearbetning av Hellevik & Skard (1984:16). 

VÄGEN TILL POLITISK REPRESENTATION 

 Val 

 Nominering 

 Mobilisering 

Valbara medborgare 

Deltagare efter respektive fas: 

Politiska ledamöter 

Kandidater i politiska val 

Medborgare intresserade av politiska uppdrag 

 



  19 

För det första skall kvinnliga medborgare mobiliseras till partipolitiken, för det 
andra skall partierna nominera kvinnliga kandidater och för det tredje skall väljarna 
rösta fram kvinnliga ledamöter i allmänna val. Jag menar att kvinnorepresenta-
tionen utvecklas i ett samspel mellan aktörer, institutioner och strukturer i var 
och en av dessa faser: Mobilisering, nominering och val.  

Såsom figur 2:2 visar, påverkas kvinnorepresentationen både av aktörer och 
politiska institutioner. Att rationella aktörer påverkar kvinnorepresentationen 
genom sitt handlande är ganska självklart. Aktörerna påverkas dock i sitt 
handlande av de politiska institutionerna, som samtidigt är produkter av aktö-
rers handlande. Samtidigt påverkar de bakomliggande strukturerna aktörerna 
genom att möjliggöra respektive begränsa aktörernas handlande. Även de poli-
tiska institutionerna påverkar kvinnorepresentationen. Institutioner är alltid 
skapade av aktörer, men de samvarierar med strukturerna och påverkas av den 
bakomliggande strukturella kontexten genom aktörerna. Modellen är natur-
ligtvis att betrakta som en grov förenkling av verkligheten. Det finns t.ex. även 
en interaktion mellan olika typer av aktörer: De som vill förändra och de som 
vill bevara. Alla typer av aktörer kan dessutom inte påverka institutionerna i 
samma omfattning, samtidigt som vissa aktörsgrupper styrs mer av institu-
tionerna än andra. Dessutom påverkar olika typer av strukturer varandra. Dessa 
förenklingar strävar jag efter att kunna reda ut i detta kapitel. 

Figur 2:2. Studiens övergripande teoretiska ramverk.  
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I avhandlingen utgår jag från att det inte finns en ”direktlänk” mellan strukturer 
och kvinnorepresentationen. Detta innebär att kvinnorepresentationen inte 
determineras av den strukturella kontexten, utan jag menar istället att strukturer 
påverkar kvinnorepresentationen indirekt genom aktörer och institutioner. Om 
jag istället skulle ha tagit avstamp i det s.k. pessimistiska perspektivet som jag 
nämnde ovan, hade min utgångspunkt varit att kvinnors politiska representa-
tion faktiskt bestäms av könsstrukturen. För att uppfylla avhandlingens syfte, 
kommer jag att kombinera det för forskningsfrågan traditionella statiska an-
greppssättet (se t.ex. Norris 1985, Rule 1987) som fokuserar på den rumsliga 
variationen, med ett mer dynamiskt perspektiv som syftar till att fånga upp för-
ändringen över tid.  

Detta teorikapitel är upplagt enligt följande: Härnäst följer en diskussion 
kring de tre teoretiska storheterna struktur (avsnitt 2.1), aktör (avsnitt 2.2) och 
institution (avsnitt 2.3), där begreppen dels diskuteras i relation till tidigare 
forskning, dels definieras och avgränsas för att kunna analyseras i föreliggande 
studies empiriska delar. Därefter utmejslas det teoretiska ramverk som kommer 
att användas i den empiriska studien: Dels för att analysera den rumsliga varia-
tionen (avsnitt 2.4.1), dels för att analysera variationen över tid (avsnitt 2.4.2). 

2.1 Den bakomliggande strukturella kontexten 

2.1.1 Strukturteori och strukturbegreppet 

Inom strukturteori är det strukturer som är intressanta, i många fall både som 
oberoende och beroende variabler. Strukturteoretiska studier kan t.ex. syfta till 
att förklara hur strukturer har format och påverkat olika typer av samhälls-
fenomen. De kan också syfta till att kartlägga och förklara samvariationen mel-
lan olika typer av strukturer, t.ex. socioekonomisk och politisk struktur. Dessa 
strukturer som är i fokus förutsätts vara helt oberoende av aktörer. Därför är 
det enbart strukturernas förklaringskraft som är intressant i studierna och inte 
eventuella aktörer. Visserligen kan olika aktörer ha olika motiv, strategier och 
handlande, men detta anses inte vara intressant att studera eftersom aktörerna 
ses som helt formade av strukturen (Rundqvist 1998:19-21, Hay 2002:93-96, 
Peters 2005:8-9).  

Vad är då egentligen en struktur? Även om strukturbegreppet intuitivt leder 
tankarna i en viss riktning, kan det vara svårt att avgränsa och definiera begrep-
pet. I många tidigare studier saknas även en explicit definition av vad en struk-
tur är (Rundqvist 1998:104). En vanlig definition är dock att en struktur är ett 
kontextuellt mönster på makronivå som är relativt stabilt över tid (Rothstein 1988:33). 
Exempel på strukturer är således stabila mönster i samhällslivet och ekonomin, 
som befolkningsstruktur, näringsstruktur, könsstruktur, klasstruktur, politisk 
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struktur och dylikt (Rundqvist 1998:106-109, jfr. Bunge 1974). Strukturansatser 
har även använts för att analysera och förklara kvinnors politiska deltagande, 
vilket är av intresse för föreliggande studie. Härnäst diskuteras därför struktur-
teorier inom skandinavisk feministisk forskning. Därefter redogörs för de 
vanligaste strukturteoretiska ansatserna som används för att förklara den rums-
liga variationen i kvinnorepresentation. Avslutningsvis definieras och avgränsas 
strukturbegreppet såsom det kommer att användas i avhandlingen. 

2.1.2 Könsstrukturer och kvinnors politiska deltagande 

Det finns flera sätt att beskriva och analysera könsstrukturer, men det som för-
enar dylika teorier och studier är betoningen på att könsstrukturer styr aktörer-
na. Hirdman använder begreppet genussystem för att beskriva vad hon anser 
vara den dynamiska struktur som fördelar olika roller till könen. Detta sker dels 
genom dikotomin mellan könen där män och kvinnor tillskrivs olika områden 
och egenskaper, dels genom hierarkin där mannen är normen. Män som grupp 
är således överordnade kvinnor som grupp. Dikotomin och hierarkin regleras i 
ett könskontrakt (eg. genuskontrakt), vilket innebär outtalade och omedvetna 
föreställningar i ett samhälle om hur könen skall ”vara” (Hirdman 1988:49-63). 
Dessa strukturbetonade teorier får inte sällan kritik för att vara deterministiska, 
bl.a. eftersom de inte ger utrymme för förändringar av könsmaktsordningen. 
Visserligen kan det ske någon slags förändring, men enligt Hirdman äger dessa 
förändringar alltid rum inom det rådande genussystemets ramar.  

Under 1970-talet utvecklade skandinaviska forskare flera strukturbaserade 
teorier om kvinnors marginalisering i politiken. Ett exempel är hypotesen om mak-
tens järnlag: ”Ju mer makt, desto färre kvinnor” eller ”Ju högre upp man kom-
mer i de politiska hierarkierna, desto färre kvinnor finns det” (Hernes 1982). 
När kvinnorepresentationen började öka i de politiska organen, formulerades 
istället hypotesen om krympande institutioner: ”Där kvinnor kommer in, går makten 
ut.” Denna syftar på att makten överförs till t.ex. näringsliv och korporativa 
organ där kvinnorepresentationen är låg (se Holter 1996:32-34). Dessa pessimis-
tiska teorier fokuserar på hur mäns makt och kvinnors maktlöshet är struk-
turellt grundad och hur tidigare könsmönster hela tiden upprepas (jfr. Haavio-
Mannila m.fl. 1983, Holter 1996). Teorierna började i allt högre grad ifrågasättas 
under 1990-talet. En anledning till det var att empiriska studier av utvecklingen 
i de skandinaviska länderna inte stödjer dem, eftersom kvinnorepresentationen i 
såväl parlament och regering som näringsliv började öka. Mot det pessimistiska 
perspektivet har skandinaviska forskare därför börjat ställa ett optimistiskt 
perspektiv, där det läggs större vikt vid såväl kvinnor som strategiskt handlande 
politiska aktörer som institutionella förändringar (se t.ex. Bergqvist 1994:73-74, 
Raaum 1995c:88-110, Raaum 1999:128-133). Även dessa forskare får dock 
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kritik för en kraftig förenkling av verkligheten, eftersom dessa teorier i hög grad 
baseras på uppfattningen att alla könsskillnader kommer att jämnas ut över tid 
(se t.ex. Siim 1997:213-214, Christensen 1997:228-229).  

Ett exempel på en optimistisk ansats är hypotesen om åtskilda arbetsområden, 
som innebär att kvinnliga politikers koncentration i vissa politiska sektorer, t.ex. 
kultur, vård och utbildning, inte beror på marginalisering och reproduktion av 
gamla könsmönster utan på kvinnors strategiska val av områden de är intresse-
rade av och vill ha makt över (Bergqvist 1994:74, Raaum 1999:63-66, jfr. Wäng-
nerud 1999). Ett annat exempel är eftersläpningshypotesen, som innebär att skillna-
derna mellan kvinnors och mäns politiska deltagande kommer att jämnas ut 
över tid, men att nya väljargrupper först måste passera fyra institutionella 
”trösklar” (legitimering, inkorporering, representation och utövande makt) 
innan de integreras helt i det parlamentariska systemet. Efter det att en tröskel 
har passerats, kommer nästa tröskel förr eller senare att överskridas (Raaum 
1999:31-62, Raaum 2005, jfr. Rokkan 1970:79-96). Eftersläpningshypotesen 
innebär att kvinnors politiska integration styrs av kontexten. Även om aktörer 
anses vara autonoma inom dessa möjlighetsstrukturer, är inte aktörerna i fokus 
för analysen. Kritikerna hävdar dessutom att hypotesen implicerar en automatik 
i kvinnorepresentationens utveckling (se t.ex. Siim 1997:212-213).  

Jag menar att såväl de optimistiska som de pessimistiska teorierna visserligen 
kan vara intressanta för att problematisera mäns överrepresentation och kvinnors 
underrepresentation i politiken, men jag anser dem inte vara särskilt användbara 
för att förklara varför detta förhållande varierar över tid eller mellan olika rum. 
Härnäst diskuteras teorier från internationell forskning om bakomliggande 
strukturers påverkan och samvariation med kvinnors villkor. 

2.1.3 Modernitet och kvinnors villkor 

I skandinavisk forskning har de s.k. pessimistiska och optimistiska teorierna 
länge varit vanligt förekommande. I internationell forskning har fokus istället 
legat på att analysera socioekonomiska och kulturella strukturers effekt på kvin-
nors politiska deltagande. Föregångarna inom denna ansats är ett par artiklar 
skrivna av Norris och Rule i mitten av 1980-talet, där strukturens effekt på 
kvinnorepresentationen i ett tjugotal demokratier testas mot institutioners ef-
fekt (Rule 1981, Norris 1985, Rule 1987). Dessa artiklar har följts av en mängd 
andra studier med en liknande teoretisk ansats, men där analysnivån och inklu-
derade länder har varierat (för några olika exempel, se Oakes & Almquist 1993, 
Raaum 1995b, Norris 1996, Paxton 1997, Pikkala 1997, Matland 1998, Werner 
1998, Kenworthy & Malami 1999, Reynolds 1999, Rule 2000, Siaroff 2000, 
Studlar & McAllister 2002, Inglehart & Norris 2003, Norris 2004:179-208, 
Yoon 2004, Kunovich & Paxton 2005).  
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Det är allmänt vedertaget att ett lands socioekonomiska struktur i hög grad på-
verkar kvinnors villkor i samhället. Ekonomisk utveckling i ett land innebär att 
kvinnors roll i familjen, kvinnors fertilitet samt kvinnors arbete påverkas. En 
anledning till det är att den familjebaserade produktionen överges och sakta 
ersätts av specialiserade och storskaliga företag. I det industrialiserade samhället 
produceras även omsorg och vård utanför familjen. Detta innebär att familjens 
betydelse förändras drastiskt och därmed även kvinnors roll i familjen. Kvinnor 
börjar arbeta utanför hemmet och fertiliteten sjunker. Dessutom ökar kvinnors 
möjligheter till utbildning (Boserup 1990:14-24). Dessa stora socioekonomiska 
förändringar åtföljs vanligtvis av sekularisering och andra kulturella förändring-
ar, som leder till att traditionella normer i samhället luckras upp. I samhällen 
med en traditionell ekonomisk struktur, finns en tendens att kvinnor uteslu-
tande skall ta hand om hushållsarbete samt barn och äldre. I samhällen med en 
mer moderniserad ekonomisk struktur, är könsrollerna inte lika tydliga och 
kvinnors självständighet och valmöjligheter är större (Inglehart 1997:5-11, 
Inglehart & Norris 2003:10-20)  

Det finns således en samvariation mellan socioekonomisk struktur och 
kultur. När ekonomin moderniseras, moderniseras även kulturen. Kulturen 
påverkar i hög grad kvinnors villkor. Kultur är ett begrepp med många olika 
betydelser. En vanlig definition är att en kultur utgörs av beteendemönster, 
värderingar och traditioner som delas av en större grupp medborgare på inter-
nationell, nationell eller subnationell nivå. Kulturen kan t.ex. analyseras i termer 
av etnicitet, religion, historiskt arv, traditioner och värderingar (Lane & Ersson 
2002:19-38). Det kan vara svårt att särskilja religionens effekt från andra 
traditioner och värderingar i samhället. Ofta är religionen sammanvävd med 
andra traditioner i ett mönster som tillsammans bildar den kulturella struktur 
som präglar ett samhälle. Det är också viktigt att beakta att religioner ofta sam-
manfaller med andra strukturella särdrag i en region, t.ex. socioekonomisk 
utveckling. Protestantismen är t.ex. störst i det ekonomiskt utvecklade Nord-
europa. Islam dominerar i Mellersta Östern och Nordafrika, som präglas av en 
mer ojämnt fördelad välfärd och lägre ekonomisk utveckling (Inglehart 
1997:70-74, jfr. Norris & Inglehart 2004).  

Religion och kvinnors rättigheter går inte alltid hand i hand (jfr. Nussbaum 
1997). Det finns tendenser att vissa religioner har en mer traditionell kvinnosyn. 
Främst anses islam, katolicism och ortodox kristendom förespråka en mer 
familjebaserad roll för kvinnor än t.ex. protestantism (se t.ex. Tohidi & Bayes 
2001:21-29). Det är emellertid inte bara vilken religion som dominerar som 
spelar roll, utan även religiositetens styrka (Inglehart & Norris 2003:63-69). När 
den socioekonomiska strukturen moderniseras, tenderar samhället att sekulari-
seras. Sekularisering innebär att religionens betydelse i såväl det politiska och 
sociala som det personliga livet minskar och en konsekvens av det är vanligtvis 
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att traditionella värderingar luckras upp (se t.ex. Norris & Inglehart 2004), vilket 
nämndes ovan. Detta innebär att kvinnors villkor kan vara avsevärt bättre i ett 
sekulariserat katolskt samhälle än i ett mer fundamentalistiskt protestantiskt.  

Utifrån dessa resonemang går det att tala om samhällen som traditionella 
respektive moderniserade och på så sätt problematisera relationen mellan kön 
och rum. Detta innebär för det första att olika rum präglas av olika strukturer som 
påverkar kvinnors villkor. För det andra innebär det att det kan finnas strukturer 
på lokal nivå som påverkar kvinnors villkor och som leder till att det inom ett 
land kan finnas en stor variation i kvinnors ställning i samhället. Ett exempel på 
en sådan teoretisk ansats är Forsbergs teori om lokala könskontrakt i Sveriges 
kommuner, enligt vilken historien och näringsstrukturen har format dagens 
könsstrukturer på lokal nivå. Dessa lokala könskontrakt ”bestämmer” vad 
könen får, bör och anses kunna göra. Forsberg menar bl.a. att vissa kommuner 
präglas av traditionella könskontrakt och andra kommuner av moderniserade köns-
kontrakt. Traditionella könskontrakt förekommer främst i gamla jordbruks- och 
industribygder och innebär att förhållandet mellan könen är mer traditionellt än 
genomsnittet. Orsaken är dels ensidigheten i näringslivet över tid, dels religio-
nens betydelse i samhället. Samhällen med modernistiska könskontrakt är rela-
tivt jämställda och detta anses bero på dels en mer mångfacetterad arbets-
marknad, dels en hög inflyttning som ger samhället många influenser. Detta 
handlar vanligtvis om större, mer centralt belägna kommuner med en låg reli-
giositet (Forsberg 1996:15-23, Forsberg 1997:56-62).1 Andra exempel på forska-
re med en liknande ansats är Massey som analyserar hur näringsstrukturen i ett 
samhälle påverkar könsstrukturen (Massey 1994) och Johansson som analyserar 
samvariationen mellan lokala välfärdssystem och könsstrukturer (Johansson 
2000). 

Jag har redan nämnt att jag inte tänker mig en direkt länk mellan strukturen 
och kvinnorepresentationen. Istället antas strukturen påverka såväl kvinnors 
villkor i samhället på en mängd olika sätt som rådande normer kring kvinnors 
roll, vilket i sin tur påverkar kvinnorepresentationen. Ett exempel är kvinnors 
förvärvsarbete. I moderniserade samhällen förvärvsarbetar kvinnor vanligtvis i 
högre grad än i traditionella samhällen. Kvinnor som förvärvsarbetar tenderar 
att engagera sig mer aktivt i politiken än icke förvärvsarbetande kvinnor. Det 
anses bl.a. bero på att förvärvsarbete leder till ökat självförtroende och politiskt 

                                                 
1  Det finns enligt Forsberg också ett tredje könskontrakt, det otraditionella könskontraktet, 

som har drag av de två tidigare nämnda. Detta återfinns främst i regioner med ett stort 
inslag av primärnäringar men där relationen mellan könen är mer jämställd än där det 
traditionella könskontraktet råder. Exempel på dylika regioner är autonoma regioner med 
en tydlig regional identitet och ett omfattande kontaktnät utanför landet, kustregioner 
samt dynamiska landsbygder med förändringar i såväl näringsliv som befolkningsstruktur 
(Forsberg 1996:15-23, Forsberg 1997:56-62). 
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intresse. Dessutom etableras nya kontakter, samtidigt som organisering i fack-
föreningar och dylikt kan utgöra en grund för ett bredare politiskt engagemang. 
I en del länder är det vanligt att politiker kommer från vissa yrkesgrupper. En 
högre kvinnlig förvärvsfrekvens i ett land leder således till fler välmotiverade 
kvinnliga kandidater med ett brett kontaktnät och ökat självförtroende. En hög 
kvinnlig förvärvsfrekvens ökar även det kvinnliga valdeltagandet och kvinnliga 
väljare tenderar att rösta på kvinnliga kandidater i högre grad än vad män gör 
(se t.ex. Paxton 1997:447-448, Kenworthy & Malami 1999:240). 

2.1.4 Strukturer i avhandlingen:  
Definition och avgränsningar 

I avhandlingen väljer jag att använda mig av den allmänna definitionen av 
struktur som ett bakomliggande, trögföränderligt samhälleligt mönster. Struk-
turen är således den bakomliggande kontexten som tillåter respektive hindrar 
olika typer av beteende. Det är tydligt att det framför allt är två ganska vida 
strukturer som påverkar synen på kön: Dels den socioekonomiska strukturen, 
dels kulturen. Dessa strukturer går dock ”hand i hand” och det kan vara svårt 
att särskilja deras effekter från varandra. Ett högt fruktsamhetstal kan t.ex. ses 
som både en kulturell och en socioekonomisk indikator. Rent praktiskt anses 
ansvaret för många barn begränsa kvinnors geografiska och sociala rörlighet 
och således försvåra politiskt engagemang. Samtidigt anses barnafödandets om-
fattning också reflektera rådande könsroller. Ett högt fruktsamhetstal ses 
således som ett tecken på en traditionell kvinnosyn (se t.ex. Oakes & Almquist 
1993). Därför kan det vara fruktbart att istället prata om strukturer som 
traditionella respektive moderniserade och då låta detta beteckna både socio-
ekonomiska och kulturella indikatorer.2 Även om dessa idealtyper är grova för-
enklingar av verkligheten, är det genom att använda dessa begrepp möjligt att 
undvika att fastna i diskussioner om vad som egentligen är en indikator på 
kultur och vad som är en indikator på den socioekonomiska strukturen. 
Modernisering och traditionalism är dock ett motsatspar med en bred innebörd. 
I denna avhandling avgränsas de dock ganska snävt till att innefatta dels den 
                                                 
2   Många forskare väljer att behandla socioekonomisk struktur och kultur som två olika 

förklaringsmodeller. Det kan vara svårt att särskilja den socioekonomiska strukturen från 
kulturen. Är t.ex. en låg fertilitet och en hög kvinnlig förvärvsfrekvens en indikator på 
den socioekonomiska strukturen eller är det en indikator på en moderniserad, kvinno-
vänlig kultur? Eftersom jag ser problem med att kategorisera variablerna, väljer jag att se 
socioekonomisk struktur och kultur som en sammanhängande struktur som kan fångas 
upp på flera olika sätt. Detta innebär att jag i avhandlingens kvantitativa delar testar detta 
som en förklaringsmodell. I tidigare studier har jag dock skiljt mellan socioekonomisk 
kultur och kultur. Se t.ex. Wide 2002, jfr. Freidenvall 2005. 
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socioekonomiska strukturen med avseende på befolkningen och näringsstruktu-
ren, dels religionen och religiositeten. Strukturen kommer således att operatio-
naliseras genom att använda liknande variabler som andra forskare har använt i 
tidigare studier. 

2.2 Rationella aktörer 

2.2.1 Aktörsteori och aktörsbegreppet 

Aktörsteori kan användas för att besvara en mängd olika frågeställningar. 
Centralt för dessa studier är att fokus på något sätt ligger på aktörer och deras 
intressen och handlande. Behaviouralismen utvecklades under 1950- och 1960-
talet som en reaktion mot den traditionella statsvetenskapens fokusering på 
konstitutionella arrangemang och politiska processer. Inom behaviouralismen 
analyseras individers politiska beteende på aggregerad nivå, t.ex. väljares röst-
beteende och partiidentifikation eller den politiska elitens beteende. Aktörerna 
anses vara centrala för att förstå politikens utfall och deras beteende förklaras 
utifrån sociala eller psykologiska faktorer. Under 1950-talet började även 
rational choice växa fram inom statsvetenskaplig forskning. Rational choice 
analyserar och predicerar individers intressen, strategier och handlande utifrån 
antagandet att alla aktörer är nyttomaximerande (Green & Shapiro 1994:14-17, 
jfr. Lewin 1988, Friedman 1995, Hay 2002:7-13, Peters 2005:12-15). Både beha-
viouralism och rational choice kan vara intressanta ansatser för att förklara 
politiska aktörers beteende. Samtidigt är behaviouralismen mest intresserad av 
att analysera aktörers beteende generellt, utifrån bakomliggande faktorer hos 
aktören. Jag är dock mer intresserad av att fånga upp centrala aktörers strategier 
och hur dessa påverkas av kontextuella faktorer. Därför utgår jag från en mer 
rational choice-inspirerad ansats.  

Vad är en aktör? En aktör är alltid den handlande enheten i det som stude-
ras. En allmän uppfattning inom rational choice är dock att den nyttomaxime-
rande aktören alltid är en individ, eftersom det bara är individer som kan rang-
ordna sina preferenser och agera (Green & Shapiro 1994:15-16). Andra forskare 
menar emellertid att en aktör lika gärna kan vara en individ som t.ex. en grupp 
av något slag, ett parti, en koalition av flera partier, en stat eller ett förbund av 
stater (se t.ex. Scharpf 1997:52-60). Det är inte ovanligt att kollektiva aktörer 
anses vara problematiska. Om aktören är ett kollektiv av något slag tillskrivs 
den egenskaper som uppenbarligen härrör från individer, t.ex. rationalitet och 
förmåga att handla. Dessutom anses kollektiva aktörer ibland ha strategier och 
mål som är oberoende av de individer som utgör kollektivet. Samtidigt kan det 
även vara problematiskt när individer används som analysenhet för att förklara 
kollektivt beteende. Individer kan aldrig studeras i sin helhet utan bara i relation 
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till det studerade kollektivet. I dylika studier är det individens roll som är i fokus 
(Sjöblom 1968:48-49). Härnäst diskuteras hur aktörer betraktas i avhandlingen. 

2.2.2 Aktörer i avhandlingen: Definition och avgränsningar 

I föreliggande studie är det främst kollektiva aktörer i form av partier och kvin-
norörelsen som är i fokus. Motivet till att jag väljer att titta på kollektiva aktörer 
istället för individer är att jag anser det vara svårt, kanske t.o.m. omöjligt, för 
enskilda individer att påverka kvinnorepresentationen på egen hand. En enda 
medborgare, partimedlem eller väljare kan inte åstadkomma någon förändring 
direkt i kvinnorepresentationen. Däremot kan en enskild individ eventuellt 
åstadkomma attitydförändringar i partier eller i kvinnorörelsen i frågan. King-
don menar att det ofta går att peka ut en enda individ eller fåtal individer i ett 
parti eller en organisation som har bidragit till att föra upp en fråga på dagord-
ningen. Dessa individer benämner Kingdon för policyentreprenörer. Detta är 
rationella aktörer som investerar sina resurser i utbyte mot policies som de före-
språkar (Kingdon 1995:122-124). Jag anser att även dessa policyentreprenörer 
måste agera via sitt parti eller sin organisation för att uppnå förändring. Visserli-
gen kan man då argumentera för att det ändå är intressant att plocka ut dessa 
enskilda individer för att synliggöra vilka de är och vilka motiv de har. I min 
studie är jag främst intresserad av att hitta förklaringsfaktorer på en mer gene-
rell nivå och där kan t.ex. partier i allmänhet utgöra en dylik förklaringsfaktor 
men inte den enskilda partimedlemmen A i parti B.  

Det är inte osannolikt att framgångsrika kvinnliga politiker, som Gro Har-
lem Brundtland i Norge, kan utgöra viktiga förebilder för kvinnliga politiker. 
Samtidigt kan kvinnor med makt även sträva efter att förbättra kvinnors villkor 
i politiken eller i samhället i stort, och kanske lyckas. Det finns alltid ett visst 
utrymme för karismatiska politiska ledare att åstadkomma förändring, även om 
den rådande sociala strukturen eller institutionella kontexten delvis begränsar 
eller förhindrar detta (se t.ex. Lane & Ersson 1994:173-175). Till skillnad från 
”vanliga” partimedlemmar, medborgare eller väljare sitter dessa individer på en 
offentlig post. Det kan därför vara av intresse att synliggöra dem som individer 
och därmed se vilken betydelse kvinnor på viktiga poster, t.ex. som partiledare, 
regeringschef och statschef, har för kvinnors villkor i politiken. Främst ligger 
fokus i avhandlingen på de kollektiva aktörerna partier och kvinnorörelse. I 
figur 2:3 visas hur jag tänker mig relationen mellan dem.  
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Figur 2.3. Relationen mellan kvinnorörelsen och de politiska partierna. 

 
         

 
 
Kvinnorörelsens medlemmar som arbetar för en ökad kvinnorepresentation 
kan betraktas som policyentreprenörer som försöker påverka partierna i frågan 
genom att använda olika strategier. Partierna måste reagera på kvinnorörelsens 
påtryckningar genom beslut eller icke-beslut. De beslut som partierna tar kan 
antingen påverka kvinnorepresentationen direkt (fler kvinnor nomineras) eller 
de politiska institutionerna. Partierna är således främst att betrakta som reaktiva, 
d.v.s. kvinnorörelsen tar initiativ som partierna i vissa fall inte bryr sig om och i 
andra fall reagerar på. Hur och varför detta sker diskuteras nedan. 

2.2.3 Partier som rationella aktörer 

Partier är centrala aktörer när det gäller att förklara variationen i kvinnors poli-
tiska representation, eftersom det är de som har all makt över nominering av 
kandidater inför val (se t.ex. Lovenduski & Norris 1993, Norris 1997, Caul 
1999, Kittilson 2001, Norris 2004, Kittilson 2006). Att analysera partier som 
aktörer är inte helt oproblematiskt, eftersom partier utgör ett exempel på en 
kollektiv aktör. Det finns emellertid ett flertal studier där partier trots detta 
betraktas som just rationella aktörer (se t.ex. Molin 1965, Sjöblom 1968, Müller 
& Strøm 1999). Dylika studier kan lösa dilemmat med partier som aktörer på 
två sätt. Det ena sättet är att betrakta partier som aggregat av homogena 
individer med gemensamma preferenser, mål och strategier (Green & Shapiro 
1994:16-17). Det andra och vanligaste sättet är att betrakta partiledaren eller 
partiledningen som den strategiska aktören (Sjöblom 1968:51-52, Strøm & 
Müller 1999:1-18). Dessa två alternativ behöver inte ses helt som varandras 
motsats. Alla partimedlemmar har med all sannolikhet som gemensamt mål att 
partiet skall vinna så många röster som möjligt. I det avseendet är det möjligt 
att se ett parti som en aktör. Däremot kan olika medlemmar ha olika mål, 
intressen och strategier i centrala sakfrågor. Ett exempel är kvinnorepresenta-
tionen där kvinnliga partimedlemmar ställs mot manliga och kvinnoförbundet 
ställs mot partiledningen (jfr. Ohlander 2001:121-124). Eftersom partiet kan ses 
som splittrat i denna för avhandlingen helt centrala fråga, använder även jag det 
traditionella tillvägagångssättet att med partier avse partiledningen om inte 
annat nämns. 
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Inom den partiforskning som är influerad av rational choice beskrivs partier 
som rationella aktörer som handlar strategiskt. I början var det vanligt att par-
tiernas allra främsta mål ansågs vara röstmaximering, vilket innebär att partierna 
har som mål att vinna så många röster som möjligt och anpassar sina strategier 
efter det. Detta beskrivs av Downs som “a political party is a coalition of men 
seeking to control the governing apparatus” (Downs 1957:24). Downs menar 
således att partiernas syfte med röstmaximeringen är att få deltaga i regerings-
bildningen för att på så sätt få ta del av den status, makt och inkomst detta 
innebär. Målet är alltså inte primärt att kunna påverka utformningen av policies 
(Downs 1957:21-35). Andra forskare menar att syftet med röstmaximeringen 
faktiskt är att maximera sitt inflytande över politiken (se t.ex. De Swan 1973:80-
90). Rational choice-inspirerade partiforskare är alltså eniga om att partierna 
handlar strategiskt, men samtidigt råder oenighet om det bara handlar om röst-
maximering och vad i så fall syftet är med denna.  

Diskussionen om partierna främst är ”regeringssökande” (eg. office-seeking) 
eller ”policysökande” (eg. policy-seeking) är intressant (se t.ex. Müller & Strøm 
1999), men faller utanför denna avhandlings syfte. Jag utgår ifrån att samtliga 
partier kan betraktas som röstmaximerande och att de anpassar sina strategier 
efter detta. Det innebär bl.a. att partierna ständigt måste förhålla sig till varand-
ra. Molin gör en distinktion mellan politiserade beslut och icke-politiserade beslut, 
där de första till skillnad från de senare utgör en del i partiets propaganda och 
antas påverka relationen till väljarna: 

Om en fråga av ett parti politiseras … blir också övriga partier tvungna att 
handla på det politiserade planet – att fatta ståndpunkt och inför väljarna 
motivera denna (Molin 1965:141-142).  

På så sätt påverkar partierna varandra genom att alla partier måste förhålla sig 
till frågor som har förts upp på den politiska dagordningen för att inte tappa 
röster.  

Även om partierna i alla situationer antas vara röstmaximerande, oavsett 
anledning, kan de i vissa situationer även vara ideologistrategiska. Detta motsvarar 
vad Sjöblom kallar programrealiserande (Sjöblom 1968:75-78). Även Molin 
betonar att partierna bör drivas både av röstmaximering för att inneha rege-
ringsmakten och av intresse för vissa frågor där man vill komma till beslut. 
Innan eventuella beslut fattas bör dock partierna utvärdera hur eventuella åtgär-
der påverkar partiernas möjlighet att nå eller behålla regeringsmakten (Molin 
1965:142-143). Att partierna är ideologistrategiska innebär att de kan genom-
föra större förändringar i vissa frågor i t.ex. partiprogrammet inte bara av 
instrumentella skäl för att attrahera väljare, utan även för att frågorna i sig är 
viktiga för partierna av ideologiska skäl. Så länge ett parti enbart har röstmaxi-
mering som syfte i en viss fråga, behöver partiet enbart förhålla sig till övriga 
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partier för att inte tappa väljare. När partiet även har ett ideologistrategiskt syfte 
i frågan kan större förändringar förespråkas, dock bara så länge väljarna inte 
skräms bort. 

I föreliggande avhandling är det framför allt två frågor som är intressanta: 
Nominering av kvinnor och könskvotering. Röstmaximerande partier nomi-
nerar inför de allmänna valen kandidater som antas attrahera väljarna. Inget 
parti vill nominera kandidater som ses som säkra ”röstförlorare”, vilket kvinnor 
såväl som etniska minoriteter ibland anses göra. I länder med majoritetsvalsys-
tem i enmansvalkretsar, t.ex. Storbritannien och Frankrike, nomineras vanligtvis 
partiets enda kandidat efter strikt uppställda kriterier på vad som är en fram-
gångsrik kandidat. Nomineringen av kvinnor i majoritetsval ifrågasätts ofta 
utifrån antagandet att det är mindre sannolikt att väljarna röstar på en kvinna 
och i så fall riskerar partiet att förlora röster till konkurrerande partier om de 
har nominerat män (Rule 1994:19, Norris 2004:182-184). I en studie av Frank-
rike visade det sig att om partierna väl nominerar kvinnor, finns det en tydlig 
tendens att kvinnor nomineras till ”omöjliga” valkretsar, där partiet ändå inte 
har någon chans att vinna. Ju mindre sannolikheten är att partiet vinner valkret-
sen, desto större är chansen att partiet nominerar en kvinna (Appleton & Mazur 
1993:65-67). På så sätt kan partiet visa att man faktiskt har nominerat kvinnor, 
samtidigt som man inte riskerar att tappa röster. I länder med proportionella 
valsystem upplevs det ofta som nödvändigt att ha med en del kvinnor på 
partilistan för att partiet inte skall tappa röster (Rule 1994:18). Dessa behöver 
inte nödvändigtvis föras upp på valbar plats. Det är inte ovanligt att partier för-
söker locka till sig väljare genom att föra upp många kvinnor på valsedlarna för 
att det skall se bra ut, men att dessa kvinnor ofta hamnar på icke valbara platser, 
s.k. ”prydnadsplatser” (eg. pynteplasser, se Skard 1980:48).  

Partierna är alltså de aktörer som genom nomineringen nästan har total 
makt och kontroll över vem som skall släppas in på den politiska arenan. (Ett 
undantag är dock länder med ett starkt personvalsinslag.) Mot denna bakgrund 
beskrivs partierna i litteraturen ofta som ”portvakter” (eg. gate-keepers) som 
bestämmer vem porten till parlamentet skall öppnas för (se t.ex. Lovenduski & 
Norris 1993, Norris & Lovenduski 1995:123-142, Norris 1997:218, jfr. Easton 
1965:87-88). Idag är det alltfler partier som tillämpar könskvotering (se t.ex. 
Dahlerup 2006). Även i denna fråga måste partierna förhålla sig till varandra. 
En studie av Norge, som är ett av föregångsländerna när det gäller köns-
kvotering, visade t.ex. att när två småpartier införde kvotering i mitten av 1970-
talet ansåg sig övriga partier vara tvungna att nominera fler kvinnor för att inte 
tappa kvinnliga väljare. Även partier utan kvoteringsregler blev således tvungna 
att inkludera fler kvinnor på partilistan för att inte framstå som avvikande eller 
bakåtsträvande inför väljarna (Skjeie 1993:236, se även Skjeie 2001). Detta 
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skulle enligt s.k. ”smittoteori” (eg. contagion theory) kunna beskrivas som att 
partierna ”smittade” varandra (Matland & Studlar 1996).  

2.2.4 Kvinnorörelsens strategier och relation till partierna 

Även organisationer är viktiga aktörer i politiken. En organisation kan betraktas 
som ”grupper av individer som hålls samman av en gemensam strävan efter att 
uppnå vissa mål” (North 1993:18-19). I denna studie ligger fokus uteslutande 
på kvinnorörelsen. Denna kan definieras som kvinnor som agerar kollektivt för 
att förbättra kvinnors villkor såväl i det offentliga som i det privata rummet. 
Kvinnorörelsen omfattar både formella organisationer och lösare nätverk (se 
t.ex. Weldon 2002a:62-63, jfr. Dahlerup 1986, Lovenduski 1986, Katzenstein & 
Mueller 1987, Bystydzienski 1992, Stetson & Mazur 1995, Gustafsson m.fl. 
1997, Molyneux 1998, Eduards 2002, Rönnblom 2002, Banaszak m.fl. 2003, 
Christensen m.fl. 2004, Lovenduski 2005).  

Det är vanligt att kvinnorörelsen i västvärlden grovt delas in i två ”vågor”. 
Även om de benämns vågor, är både första och andra vågens kvinnorörelse i 
hög grad levande idag. Den första vågen har således inte på något sätt ”ebbat 
ut”. Den första vågens kvinnorörelse uppstod i de flesta länder i slutet av 1800-talet 
då kvinnor eftersträvade lika samhälleliga och politiska rättigheter för kvinnor 
och män, t.ex. rösträtt. Organisationer med rötter i den första vågen har så gott 
som alltid uppfattningen att det är inom de formella politiska institutionerna 
som jämställdhet skall uppnås. Vissa av organisationerna har valt att vara poli-
tiskt obundna medan andra är kopplade till något politiskt parti, t.ex. partiernas 
kvinnoförbund. Den andra vågens kvinnorörelse uppstod i slutet av 1960-talet. Den 
är ofta, men inte alltid, mer reserverad gentemot den etablerade politiken och 
traditionella samhälleliga institutioner. Organisationerna i denna s.k. ”nya” 
kvinnorörelse har använt sig av olika strategier gentemot den etablerade 
politiken i olika länder och samarbetar också i varierande omfattning med den 
s.k. ”traditionella” kvinnorörelsen. Den ena strategin är integration: Integrerande 
organisationer menar att det genom partipolitiken är möjligt att förändra 
samhället i en mer ”kvinnovänlig” riktning. Detta sammanfaller med den tradi-
tionella kvinnorörelsens syn och samarbete dem emellan är vanligt. Den andra 
strategin är separation: Separatistiska grupper har uppfattningen att det aldrig går 
att uppnå ett jämställt samhälle genom de traditionella politiska institutionerna, 
eftersom de är del i en patriarkal samhällsstruktur (se t.ex. Dahlerup 1986:13-
19, Freedman 2001:25-44, jfr. Pateman 1970).  

Kvinnorörelsens grupper kan precis som partierna ses som rationella aktörer 
(se t.ex. Banaszak 1996, Weldon 2002a), även om kvinnorörelsen är avsevärt 
mer mångfacetterad. Det intressanta i föreliggande studie är om kvinnorörelsen 
har integration eller separation som strategi för att uppnå sina mål. I det 
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förstnämnda fallet strävar kvinnorörelsen efter att uppnå sina mål inom den 
traditionella politiken. I det senare fallet vänder man den traditionella politiken 
ryggen, eftersom det inte upplevs som möjligt att uppnå målen inom de 
traditionella politiska strukturerna. Vissa forskare menar dessutom att det är 
viktigt om kvinnorörelsen är autonom eller inte i relation till de manligt domi-
nerade politiska partierna och andra organisationer. Partiers kvinnoförbund och 
kvinnogrupper inom andra organisationer är inte autonoma. Om inte kvinno-
rörelsen är autonom anses den ha svårt att påverka politiken, eftersom kvinnors 
prioriteringar hela tiden underordnas den större gruppens (se t.ex. Molyneux 
1998:70-74, Weldon 2002:79-85). Jag menar att om det är just kvinnors villkor i 
den traditionella politiken som kvinnorörelsen vill påverka, bör det vara nöd-
vändigt att kunna påverka partierna inifrån. Olika frågor kan således kräva olika 
strategier. 

Även medborgarsammanslutningar kan analyseras ur ett rational choice-
influerat perspektiv. Fastän det är fullt möjligt att betrakta organisationer som 
nyttomaximerande aktörer (se t.ex. Scharpf 1997:52-60), är det främst deras en-
skilda medlemmar som ses som rationella aktörer. När man började analysera 
medborgarsammanslutningar ur ett rational choice-perspektiv på 1960-talet, var 
det vanligast att fokusera på frågan hur kollektivt agerande är möjligt bland 
individer som alla drivs av ett snävt självintresse. Detta hänger nära samman 
med den s.k. snålskjutsproblematiken (Olson 1965). Även därefter har fokus 
ofta legat på individers incitament att agera kollektivt (se t.ex. Tarrow 1998:15-
16, Green & Shapiro 1994:72-97). Inom statsvetenskap är det också vanligt att 
analysera medborgarsammanslutningars makt och påverkan utifrån den s.k. 
”politiska möjlighetsstrukturen” (eg. political opportunity structure), som underlättar 
eller försvårar sammanslutningarnas strävanden (se t.ex. Kriesi m.fl. 1995, 
Tarrow 1998). Ett exempel på en dylik studie är Banaszak som jämför den 
kvinnliga rösträttsrörelsen framgångar och motgångar i USA och Schweiz 
(Banaszak 1996). När kvinnorörelsen analyseras i föreliggande avhandling är det 
emellertid främst dess relation till de politiska partierna som är i fokus, d.v.s. vilka 
strategier kvinnorörelsen använder och vilka effekter dessa får: Påverkas parti-
erna eller inte? I så fall, när och varför låter partierna sig påverkas av kvinno-
rörelsen? Kvinnorörelsen består av såväl partiernas kvinnoförbund som parti-
politiskt oberoende grupper. Däremellan hamnar grupper som är knutna till 
partierna på olika sätt, men inte tillhör partiet formellt. 

Kvinnoförbunden är en del av partierna och påverkar således partierna 
inifrån, på den interna partiarenan. Partiernas kvinnoförbund och partiledningen 
kan ha olika intressen i en fråga, t.ex. kvinnorepresentationen. Det är inte ovan-
ligt att partier präglas av dylika intressekonflikter och då naturligtvis inte bara 
mellan partiledningen och kvinnoförbunden utan mellan olika grupperingar i 
partiet. Sjöblom menar mot denna bakgrund att partierna inte bara är rationella 
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aktörer genom röstmaximeringen på väljararenan utan även på den interna arenan, 
där målet för partiledningen är att maximera den interna sammanhållningen. 
Detta uppnås genom majoritetsbeslut, kompromisser eller icke-beslut. Grupper 
med en stark maktbas i partiet har självklart större möjligheter att påverka parti-
ledningen, medan svagare gruppers frågor och intressen i högre grad riskerar att 
aldrig hamna på agendan (Sjöblom 1968:183-205). Så länge kvinnoförbundets 
maktbas är svag är således risken stor att frågan inte kommer upp på partiernas 
dagordning (icke-beslut) eller att de blir överkörda av majoriteten. Detta reso-
nemang kommer att utvecklas mer senare, liksom möjligheterna för externa 
kvinnoorganisationer att kunna påverka partierna.  

2.3 Institutioner: Politikens regelsystem 

2.3.1 Nyinstitutionell teori och institutionsbegreppet 

Nyinstitutionalismen utvecklades som ett svar på såväl den ”gamla” institutio-
nalismen som behaviouralismen. Den ”gamla” institutionalismen var en renod-
lad strukturansats, d.v.s. aktörer tillmättes ingen betydelse (se t.ex. Apter 1991, 
Stinchcombe 1997). Fokus låg uteslutande på formella politiska institutioner, i 
första hand konstitutioner och lagar, och ansatsen var främst deskriptiv och 
komparativ. Motsatsen till detta var behaviouralismen, som menade att det 
istället var individer och deras beteende som statsvetare skulle studera. Dessa 
två tidigare teoretiska skolbildningar, en strukturansats och en aktörsansats, 
kom att kombineras i nyinstitutionalismen (Peters 2005:1-24, jfr. Bro 2000:26-
29). Nyinstitutionalismen är ingen enhetlig teoribildning, utan kan delas in i ett 
flertal olika varianter efter analysnivå och fokus. Peters menar t.ex. att det finns 
sex olika varianter av nyinstitutionell teori: Normativ, rationalistisk, empirisk, 
historisk, internationell och sociologisk institutionalism (Peters 2005:19-21). 
Kato urskiljer tre grupper nyinstitutionalister: Socio-historisk institutionalism, 
rationalistisk institutionalism och bounded rationality-institutionalism (Kato 
1996). Även Koelble menar att nyinstitutionalismen kan delas in i tre kategorier: 
Rational choice, sociologisk och historisk institutionalism (Koelble 1995:232, 
jfr. Thelen 1999:369-370). Immergut gör en liknande indelning då hon skiljer 
mellan rational choice, organisationsteori och historisk institutionalism (Immer-
gut 1992:20). Goodin menar istället att nyinstitutionalismens inriktningar är 
disciplinspecifika och beskriver en historisk, en sociologisk, en företagsekono-
misk och en statsvetenskaplig nyinstitutionalism (Goodin 1996:2-16).  

Kärnan i alla nyinstitutionella inriktningar är i alla fall institutioner. En stor 
skillnad mellan den gamla och den nya institutionalismen är emellertid att in-
stitutioner i den senare kan vara såväl formella regler och lagar som informella 
normer och sedvanor (Peters 2005:18). Institutioner definieras av North som 
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”spelreglerna i ett samhälle eller, mer formellt uttryckt, de restriktioner som 
människor sätter upp för att ange formerna för mänsklig samverkan” (North 
1993:16). På så sätt påverkar institutionerna hur samhället utvecklas över tid. 
North nämner emellertid att institutioner inte behöver vara medvetet skapade, 
utan även kan utvecklas mer eller mindre omedvetet efter hand. Alla institutio-
ner är dock mänskliga skapelser, som utvecklas och förändras av människor 
(North 1993:17). Skrivna konstitutioner är således lika viktiga som normer, 
samtidigt som aktörer är lika viktiga som institutioner. I det följande diskuteras 
institutionsbegreppets såsom det används i avhandlingen. 

2.3.2 Institutioner i avhandlingen:  
Definition och avgränsningar 

I avhandlingen är det speciellt viktigt att definitionerna av strukturer och in-
stitutioner är tydliga så att begreppen går att särskilja. Om begreppen flyter 
samman, är det inte möjligt att dra slutsatser om vilken betydelse strukturer res-
pektive institutioner egentligen har. Både institutioner och strukturer utgörs av 
relativt stabila kontextuella mönster på makronivå. Institutioner inom nyinstitu-
tionalismen utgörs emellertid alltid av regelsystem och betraktas ofta som spel-
regler (eg. rules of the game). Institutioner påverkar individuellt beteende genom 
att på något sätt styra och begränsa vad individer gör: En del beteenden blir 
önskvärda och andra olämpliga och i vissa situationer kan valmöjligheterna be-
gränsas (Peters 2005). Institutionsbegreppet måste dock begränsas ytterligare 
för att vara användbart i en empirisk studie. Nyinstitutionalismen kritiseras ofta 
för att institutionsbegreppet är så vagt och anses kunna omfatta allting. Därmed 
blir dess förklaringskraft mycket låg (Thelen & Steinmo 1992:15, Peters 
2005:159). Rothstein menar att för att förstå vilken sorts institutioner som är 
viktiga i olika sammanhang krävs det en teori utöver institutionalism. Denna 
kompletterande teori används för att identifiera viktiga aktörer och institu-
tioner, medan institutionell teori är viktig för att visa hur och varför dessa aktö-
rer och institutioner spelar roll (Rothstein 1992a:51-52).  

Samhället genomsyras av normer och regler som säkert skulle kunna vara 
intressanta för att förstå variationen i kvinnors politiska representation. Som 
Weldon skriver om institutionsbegreppet:  

…this definition [rules of the game] seems to me to be too broad for the 
purposes of explaining the impact of institutions on policy, because it would 
include local social norms, the rules of English grammar, the rules of Mono-
poly, and the tradition of having bridal showers (Weldon 2002a:106).  
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Med en alltför vid institutionsdefinition är sannolikheten hög att det går att för-
klara variationen i den beroende variabeln med någon av alla dessa institutioner. 
Även om detta kanske skulle vara intressant, är frågan vad ett dylikt resultat 
egentligen tillför förståelsen av problemet. Dessutom går det naturligtvis inte att 
analysera effekten av alla tänkbara institutioner i hela världen. Jag måste därför 
snäva in min definition ytterligare inför den empiriska studien.  

En första avgränsning är att skilja offentliga (eg. ”state”) institutioner från 
privata (eg. ”non-state”). En andra avgränsning är att bland de offentliga institu-
tionerna enbart studera de politiska institutionerna (jfr. Weldon 2002a:106-107). 
Jag väljer således att enbart titta på offentliga, politiska institutioner. Anledning-
en till det är dels att de privata institutionerna delvis fångas upp av strukturan-
satsen, dels att det är teoretiskt intressant att testa de politiska institutionernas 
effekt mot strukturerna. Det är vanligt att politiska institutioner avgränsas till 
konstitutionellt fastslagna regler gällande t.ex. maktdelning, val, byråkrati och 
parlament (se t.ex. Weaver & Rockman 1993:8). Samtidigt innebär detta att de 
politiska partierna hamnar utanför definitionen, vilket känns problematiskt 
eftersom kvinnorepresentationen med all sannolikhet även påverkas av regel-
system inom partierna (se t.ex. Lovenduski & Norris 1993, Norris 1997, Kittil-
son 2006). Det är partierna som rekryterar och nominerar kvinnliga kandidater. 
Därför väljer jag att även inkludera regelsystem inom partierna i definitionen av 
politiska institutioner. Även dessa regelsystem kan vara antingen formella 
(stadgar) eller informella (rekommendationer). De institutioner som är relevanta 
i studien är således politiska institutioner i form av dels konstitutionellt fastslag-
na regler, dels regelsystem inom partier. Exempel på institutioner i den första 
kategorin är valsystem och konstitutionell kvotering. Exempel på institutioner i 
den andra kategorin är partiernas nomineringsprocess samt könskvotering. 
Nedan diskuteras två inriktningar inom nyinstitutionalismen: Först empirisk 
institutionalism och dess koppling till kvinnorepresentationens rumsliga varia-
tion, sedan historie-institutionell teori och dess koppling till variationen över 
tid. 

2.3.3 Empirisk institutionalism:  
Spelar institutioner någon roll? 

Ett syfte med att använda institutionell teori är naturligtvis att undersöka om 
institutionerna spelar någon roll. Den frågan ägnar sig den s.k. empiriska insti-
tutionalismen åt. De empiriska institutionalisterna är vanligtvis strikt inriktade 
på politiska institutioner på systemnivå, t.ex. den exekutiva maktens organi-
sering eller den vertikala maktdelningen i ett land, och om dessa olika in-
stitutionella arrangemang påverkar prestationen eller effektiviteten. Denna 
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”prestation”, som alltså är den beroende variabeln, kan mätas på olika sätt 
beroende på vad som studeras. Det kan handla om demokrati, regeringars 
överlevnad, effektivitet i lagstiftning och utformning av policies. Främst är de 
empiriska institutionalisterna intresserade av hur institutioner påverkar männi-
skor på aggregerad nivå, medan aktörers betydelse i skapandet av institutioner 
försummas (Peters 2005:87-105). Det finns en mängd studier av kvinnors 
villkor i politiken som analyserar om institutioner har någon betydelse. Ett 
exempel är komparativa studier som analyserar hur policies inom jämställdhets-
området påverkas av formella politiska institutioner som federalism, korpora-
tism och myndigheter med ansvar för jämställdhets- och kvinnofrågor (se t.ex. 
Stetson & Mazur 1995, Staudt 1998, Malloy 1999, Lindvert 2002, Weldon 
2002a, Lovenduski 2005). Ett annat, desto vanligare förekommande exempel är 
de länderjämförande studier som analyserar hur politiska institutioner påverkar 
kvinnors politiska representation. I dessa studier är det alltså kvinnorepresenta-
tionen som är den ”prestation” som skall analyseras. 

I flera tidigare studier lyfts valsystemet fram som en av de allra viktigaste för-
klaringarna när det gäller variationen i kvinnorepresentationen (se t.ex. Rule & 
Zimmerman 1992, Darcy m.fl. 1994, Rule & Zimmerman 1994, Matland & 
Montgomery 2003, Matland 2005, Norris 2006). Det var också en av de första 
förklaringarna till skillnader i kvinnorepresentationen mellan olika länder som 
studerades (Duverger 1955, Lakeman & Lambert 1955). Det finns en mängd 
studier där institutioners effekt bl.a. har testats mot strukturers (se t.ex. Norris 
1985, Rule 1987, Welch & Studlar 1990, Oakes & Almquist 1993, Rule 1994, 
Norris 1996, Paxton 1997, Matland 1998, Werner 1998 Kenworthy & Malami 
1999, Reynolds 1999, Siaroff 2000, Rule 2000, Moser 2001, McAllister & 
Studlar 2002, Norris 2004, Salmond 2006). Att andelen kvinnor i parlamentet är 
högre i länder med proportionella valsystem än i länder med majoritets-
valsystem är ett faktum. Flera forskare menar att majoritetsvalsystemet 
verkligen är ett hinder för kvinnors representation eftersom partierna sällan 
nominerar kvinnor p.g.a. att det anses vara mindre sannolikt att väljarna röstar 
på en kvinna. I proportionella val är det däremot inte kandidatens personliga 
egenskaper som bedöms, utan istället strävar partierna efter att tilltala så många 
väljare som möjligt. Kvinnliga kandidater hamnar därför alltid på listan, 
eftersom få kvinnor eller inga kvinnor alls skulle kunna uppfattas som negativt 
av många väljare (Norris 2004:179-208, Norris 2006).  

Welch och Studlar framhäver att det inte behöver finnas ett direkt samband 
mellan valsystem och kvinnorepresentation. De menar istället att valsystemets 
utformning är kopplat till olika sociala, politiska och kulturella variabler och att 
valsystemet således är en indikator på något annat. Som exempel nämns att 
majoritetsvalsystem med en omgång nästan uteslutande används i länder med 
en tidigare koppling till Storbritannien och att det därför kan kopplas till den 
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angloamerikanska politiska kulturen och att det är denna som påverkar kvinno-
representationen negativt (Welch & Studlar 1990). Studier av Frankrike visar att 
det kanske inte är valsystemets utformning som är viktigast, utan den person-
fixerade och patriarkala politiska kultur som valsystemet är en del utav (Beck-
with 1992, Allwood & Wadia 2000, jfr. Opello 2006). 

En annan politisk institution som anses påverka kvinnorepresentationen är 
förekomsten av personvalsinslag i proportionella valsystem. Personval kan vara 
positivt för kvinnors politiska representation, eftersom väljare som eftersträvar 
en jämnare könsfördelning kan gynna detta genom att kryssa för en kvinna. Om 
attityden är skeptisk mot kvinnliga politiker, kan däremot kvinnliga kandidater 
missgynnas (Reynolds 1999:553-568, jfr. Hellevik & Bjørklund 1991, Hellevik & 
Bjørklund 1994). Ytterligare en institution som är betydelsefull är kvinnlig röst-
rätt och när den infördes. För det första tenderar andelen kvinnor som utnyttjar 
sin rösträtt att öka ju längre kvinnlig rösträtt funnits och kvinnor röstar vanligt-
vis i högre grad på kvinnliga kandidater än vad män gör. För det andra visar 
årtalet då kvinnlig rösträtt infördes på kulturella attityder mot kvinnors roll i 
politiken. I ett samhälle med en tradition av politiskt engagerade kvinnor och 
kvinnliga politiker finns vanligtvis en positiv attityd gentemot kvinnliga politiker 
(se t.ex. Kenworthy & Malami 1999, jfr. Ramirez m.fl. 1997). Även partiernas 
ideologi kan ha stor betydelse för kvinnors politiska representation. Partier till 
vänster tenderar att föra fram kvinnor i högre grad än partier till höger. Detta 
kan bero på att högerpartier har en mer traditionell syn på kvinnors roll, men 
också på att högerpartier vanligtvis tar avstånd från varvade listor och kvote-
ring. Vänsterpartier strävar däremot i högre grad efter att minska ojämlikhe-
terna mellan könen (se t.ex. Rule 1987:479, Caul 1999, Kenworthy & Malami 
1999:238, Reynolds 1999:552, Kittilson 2006). Könskvotering är ett frivilligt 
medel för partier att uppnå en jämn könsrepresentation, men könskvotering 
kan även utgöra en nationell lag som gäller alla partier (Dahlerup 2006). Sam-
manfattningsvis finns det alltså en mängd politiska institutioner som anses 
påverka kvinnorepresentationen på ett eller annat sätt.  

2.3.4 Historisk institutionalism: 
Spårberoende och formativa moment 

Om den empiriska institutionalismen är intresserad av att undersöka om insti-
tutioner spelar någon roll, är den historiska institutionalismen mer intresserad 
av att analysera utvecklingen över tid. Detta kan också uttryckas som att den 
historiska institutionalismen är intresserad av att fånga upp processen där 
institutionen påverkar prestationen. I den historiska institutionalismen är aktö-
rer viktiga. Institutionerna skapas av aktörerna, samtidigt som institutionerna 
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påverkar aktörernas handlande. Mellan aktörer och institutioner råder således 
en ständig interaktion. Inom historie-institutionell teori beskrivs historien ofta i 
termer av dels perioder som kännetecknas av kontinuitet, dels perioder som 
kännetecknas av förändring (se t.ex. Krasner 1984:240-244). Två centrala be-
grepp i detta är ”spårbundenhet” eller ”stigberoende” (eg. path dependecy) respek-
tive ”formativa moment” (eg. formative moments, critical junctures eller punctuated 
equilibrium). 

Historisk institutionalism förklarar ofta samhällsfenomens utveckling i 
termer av stigberoende. Med detta avses att formella och informella institutioner 
driver den historiska utvecklingen längs med ett antal ”spår”, som det kan vara 
svårt att vika av från. Har utvecklingen väl slagit in på ett visst spår så fortsätter 
den ofta längs med detta, fastän det nödvändigtvis inte behöver vara det bästa 
spåret (Peters 2005:71-86). Ofta är det små händelser och tillfälligheter som be-
stämmer lösningar, som när de väl har etablerats består och är ytterst svåra att 
förändra (North 1993:143-145). Detta innebär att tidigare beslut i hög grad styr 
senare beslut. Samhällsutvecklingens riktning både styrs och begränsas således 
av institutioner. På så sätt uppnås en kontinuitet och stabilitet (Thelen & Stein-
mo 1992:2-3). Bro menar dock att stabilitet inte nödvändigtvis innebär att det 
inte sker några förändringar alls, utan det kan ske vissa inkrementalistiska för-
ändringar. Bro väljer därför att använda begreppet ”bunden utvecklingslinje” 
istället för stigberoende (Bro 2000:35-36).  

Den institutionella stabiliteten kan dock brytas vid vissa tillfällen under 
historiens gång. De sistnämnda perioderna präglas av ett brott i den tidigare så 
stabila utvecklingen och benämns formativa moment. Efter de formativa momen-
ten infaller en ny period som präglas av kontinuitet. Inom historisk institutio-
nalism är det viktigt att undersöka de formativa momenten och förklara vad 
som framkallar förändringen (Collier & Collier 1991:27-39). Rothstein tillhör 
dem som menar att historie-institutionalismen med fördel kan kombineras med 
ett mer rationalistiskt perspektiv. Den rationella aktören som befinner sig i en 
maktposition anses under det formativa momentet kunna forma samhälls-
institutioner på ett sådant sätt att dessa kommer att gynna den egna framtida 
maktpositionen. Institutionerna är således inte för alltid givna, utan kan 
påverkas och förändras genom medvetna, rationella politiska val (Rothstein 
1994:167-169). Som Tsebelis skriver: ”Selecting institutions is the sophisticated 
equivalent of selecting policies or selecting outcomes” (Tsebelis 1990:118). 
Även Weingast menar att det finns fördelar med att kombinera rational choice 
med historisk institutionalism och då är det framför allt begreppet formativa 
moment som upplevs som användbart (Weingast 2002:687-690).  

Vad är egentligen ett formativt moment? Det kan ses som ett vägskäl i 
politiken där val måste göras som påverkar politiken för lång tid framåt genom 
att ett visst alternativ väljs, medan andra väljs bort. Det är sällan möjligt att 
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”backa bandet” och göra om detta val genom att välja det alternativ som 
tidigare valts bort (Krasner 1984:240-244, Collier & Collier 1991:27, Bro 
2000:35-39, jfr. Lipset & Rokkan 1967:37-38, Rokkan 1970:112-120). Detta 
vägskäl kan uppstå av en mängd olika anledningar, både inom politiken eller 
utanför politiken. Ett formativt moment kan variera i längd. I tidigare forskning 
har det handlat om allt från snabba skiften genom ett enkelt beslut till utdragna 
förändringsprocesser som kan pågå i flera år. Orsaken till det formativa 
momentets uppkomst utgörs ofta av någon slags klyfta (eg. cleavage) mellan olika 
aktörer som leder till en ökad spänning mellan grupperna (Collier & Collier 
1991:27-33). Krasner använder begreppet ”rubbat jämviktsläge” (eg. punctuated 
equilibrium) istället för formativt moment för att beskriva institutionell föränd-
ring. När Krasner lanserade sin teori i mitten av 1980-talet ställdes den mot det 
tidigare perspektiv som dominerat inom statsvetenskap, som innebar att de 
bästa institutionerna utvecklades sakta och anpassade sig till omgivningen. Istäl-
let menar Krasner att institutioner skapas och förändras snabbt och plötsligt. 
Institutioner är dessutom sega och anpassar sig inte alltid efter den omgivande 
kontexten. Institutioner förändras dock inte av sig själva utan av aktörer. Under 
de formativa momenten sker något i den omgivande kontexten som leder till att 
aktörerna ifrågasätter institutionerna och ges utrymme att förändra dem (Kras-
ner 1984:242-243). Rothstein väljer att begränsa begreppet formativa moment 
till att gälla mer omvälvande händelser: 

During certain special periods marked by mounting social and economic 
conflicts and crises, it appears that possibilities of changing the rules of the 
political game arise. These formative moments of political history are distin-
guished by the fact that existing political institutions are so incapacitated as 
to be incapable of handling the crisis (Rothstein 1992b:174).  

Streeck och Thelen menar i gengäld att institutionell förändring inte alls behö-
ver vara plötslig och omvälvande. För att förklara utvecklingen är det lika vik-
tigt att fånga upp den långsamma, inkrementella institutionella förändringen 
som den plötsliga och omvälvande (Streeck & Thelen 2005:8-9). Vad olika fors-
kare väljer att lägga i begreppet kan således variera.  

Ett annat sätt att betrakta formativa moment är genom den policyanalytiska 
begreppet ”policyfönster”. Enligt Kingdon är ett policyfönster “an opportunity 
for advocates of proposals to push their pet solutions, or to push attention to 
their special problems” (Kingdon 1995:165). Detta innebär att aktörerna, s.k. 
policyentreprenörer, väntar på att rätt tillfälle skall uppstå så att de kan få gehör 
för sina idéer och krav. Detta rätta tillfälle är när policyfönstret öppnas, vilket 
innebär en plötslig möjlighet för aktörerna att få uppmärksamhet och åstad-
komma förändringar. Enligt Kingdon sker detta när tre separata ”strömmar”, 
eller processer, kommer samman. I problemströmmen identifieras samhälleliga 
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processer av olika slag. I policyströmmen utformas politiska förslag för att lösa 
olika problem. Den politiska strömmen består av händelser i det politiska livet. 
Vid vissa kritiska tidpunkter kommer dessa tre strömmar samman:  

A problem is recognized, a solution is developed and available…, a political 
change makes it the right time for policy change, and political constraints are 
not severe (Kingdon 1995:165).  

Detta innebär för det första att det skall finnas välidentifierade problem, luckor 
eller behov, men hur dessa skall fyllas är relativt öppet. För det andra skall det 
finnas aktörer som är beredda att ta tillfället i akt och föra fram sin fråga som 
en lösning på detta. För det tredje skall det hända något på den politiska arenan 
som förändrar styrkeförhållandet mellan partierna:  

Basically, a window opens because of a change in the political stream (e.g., a 
change in administration, a shift in the partisan or ideological distribution of 
seats in Congress, or a shift in national mood)… (Kingdon 1995:168).  

I avhandlingen ses ett formativt moment som någonting som händer, t.ex. 
kontextuella förändringar eller förändrade relationer mellan partierna, som ger 
kvinnorörelsen utrymme att få uppmärksamhet och åstadkomma förändringar. 
Det är ett tydligt brott i den tidigare utvecklingen. Partierna måste förhålla sig 
till detta och det ger kvinnorörelsen möjlighet att föra upp frågan på dagord-
ningen eller att på annat sätt påverka partierna. Resonemanget kommer att 
utvecklas mer nedan (avsnitt 2.4.1) då institutionell teori kopplas ihop med 
rational choice för att förklara utvecklingen över tid. 

2.4 Att förklara variationen i kvinnorepresentationen: 
Sammanfattande diskussion 

Jag har nu gått igen de tre teoretiska ansatser som kommer att användas i av-
handlingen. Dessa tre ansatser skall nu vävas ihop till två ramverk: Ett för att 
förklara den rumsliga variationen i kvinnorepresentation och ett för att förklara 
variationen över tid. Dessa två ramverk är inte på något sätt konkurrerande, 
utan överensstämmer med den teoretiska modell som presenterades inlednings-
vis. Medan ovanstående diskussion syftade till att introducera ansatserna och 
deras koppling till kvinnors politiska representation, är avsnitten nedan tänkta 
att klargöra hur teorierna kommer att användas i den empiriska analysen. Först 
diskuteras den rumsliga variationen (avsnitt 2.4.1) och därefter variationen över 
tid (avsnitt 2.4.2). 
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2.4.1 Kvinnorepresentation och rummet 

När den rumsliga variationen i kvinnorepresentation analyseras, används ofta 
statistisk analys för att testa strukturers och politiska institutioners effekt på 
kvinnorepresentationen. En renodlad strukturansats skulle innebära att variatio-
nen i kvinnorepresentationen förklaras uteslutande genom strukturella faktorer. 
Detta är inte riktigt min avsikt, eftersom jag menar att strukturen bara är en av 
flera pusselbitar som kan bidra till förståelse av variationen i kvinnorepresenta-
tion. De andra pusselbitarna utgörs, såsom tidigare nämnts, av institutioner och 
aktörer. Vad jag vill göra är att testa strukturers och politiska institutioners 
effekt på kvinnorepresentationen och sedan tolka resultatet i en vidare teoretisk 
ram. Även om jag menar att strukturen inte determinerar kvinnorepresentatio-
nen, anser jag att det är viktigt att testa strukturens effekt på kvinnorepresenta-
tion. Det är troligt att strukturen samvarierar med kvinnorepresentationen, t.ex. 
genom att indirekt påverka såväl aktörers handlande som institutioners utform-
ning.  

I många tidigare studier av den rumsliga variationen i kvinnorepresentation, 
testas såsom tidigare nämnts just strukturens förklaringskraft mot institutioners. 
Det finns således redan ett antal studier som har ett liknande angreppssätt. 
Detta kan tolkas som om min analys av den rumsliga variationen redan är gjord. 
Så är det emellertid inte. För det första är antalet länder som har inkluderats i de 
flesta tidigare studier begränsat. För det andra analyserar dessa studier i så gott 
som alla fall bara ett enda år. Problemet med det sistnämnda är att det inte går 
att generalisera resultaten av statistiska analyser för enskilda år som om de vore 
allmängiltiga för en längre tidsperiod. Detta innebär att en studie av kvinno-
representationen 1992 inte säger oss någonting om kvinnorepresentationen 
1977 eller 2003. I min studie kommer jag därför att analysera kvinnorepresenta-
tionen på både nationell nivå och kommunal nivå under hela efterkrigstiden, i 
vissa fall även före andra världskriget. 

I analysen av den rumsliga variationen kombinerar jag en strukturansats med 
betoning på kultur och socioekonomisk struktur och en empirisk institutionell 
ansats. Den förstnämnda testar om strukturer spelar roll för kvinnorepresenta-
tionen och den senare om de politiska institutionerna spelar roll. Strukturerna disku-
teras i termer av moderniserade respektive traditionella strukturer. Samman-
fattningsvis antas strukturen påverka kvinnorepresentationen på tre sätt, i 
samtliga fall indirekt. För det första påverkar strukturen attityder kring kön och 
politik och därmed synen på kvinnliga politiker hos partierna och väljarna. För 
det andra påverkar strukturen kvinnorörelsens möjligheter till organisering och 
att få gehör för sina krav i frågan. För det tredje påverkar strukturen de kvinnliga 
medborgarnas villkor, vilket både påverkar kvinnors intresse för politiskt 
engagemang men i förlängningen också kvinnliga kandidaters möjligheter att bli 
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nominerade (d.v.s. de blir ”intressantare”). Strukturen påverkar således både 
efterfrågan och utbudet på kvinnliga politiker: Efterfrågan eftersom strukturen 
påverkar såväl partiers som väljares syn på kvinnliga politiker, utbud eftersom 
strukturen påverkar kvinnors intresse av politiskt arbete.  

När det gäller de politiska institutionerna har tidigare forskning visat att 
vissa valsystem tenderar att missgynna kvinnliga kandidater. Det gäller framför 
allt valsystem som innebär en högre grad av konkurrens mellan de enskilda 
kandidaterna, t.ex. majoritetsvalsystem eller proportionella valsystem med små 
valkretsar. Samtidigt leder naturligtvis könskvotering till att kvinnorepresenta-
tionen ökar. I analysen av den rumsliga variationen är det således två hypoteser 
som skall testas: 

 
HYPOTES 1: Kvinnors politiska representation samvarierar med den 
socioekonomiska och kulturella strukturen. Kvinnorepresentationen är 
högre i rum med en mer moderniserad struktur, medan den är lägre i 
rum med en mer traditionell struktur. 

 
HYPOTES 2: Kvinnors politiska representation samvarierar med 
politiska institutioner som reglerar nominering och val. Kvinnorepresen-
tationen är högre i rum med proportionella valsystem, könskvotering och 
en låg grad av konkurrens mellan de enskilda kandidaterna, medan den är 
lägre i rum med majoritetsvalsystem, personval och en i övrigt hög grad 
av konkurrens mellan de enskilda kandidaterna. 

 
Dessa hypoteser är inte konkurrerande, utan det är fullt möjligt att analysen be-
kräftar båda hypoteserna. Det är naturligtvis också möjligt att ingen av hypote-
serna bekräftas, vilken kan bero på antingen att den rumsliga variationen är helt 
slumpmässig eller att det finns andra förklarande variabler som inte har inklude-
rats i analysen.  

2.4.2 Kvinnorepresentation och tiden 

Kvinnorepresentationen varierar över tid. Det finns en tydlig tendens att kvin-
nors politiska representation generellt ökar över tid, även om det finns enskilda 
fall som avviker från detta. Även om strukturer och politiska institutioner i 
form av valsystem kan bidra till att förklara den rumsliga variationen, är det inte 
säkert att de kan förklara variationen över tid. Religion, valsystem och ekono-
misk utvecklingsnivå är exempel på variabler som tenderar att vara konstanta 
över tid och som saknar den dynamik som präglar kvinnorepresentationens 
utveckling över tid.  
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Det finns två konkurrerande sätt att betrakta ökningen i kvinnors politiska 
representation. Det ena synsättet är att se ökningen som inkrementell, d.v.s. att 
kvinnorepresentationen ökar sakta över tid. Detta sammanfaller med det s.k. 
optimistiska perspektivet som diskuterades inledningsvis i kapitlet. Denna ök-
ning kan betraktas som en ”automatisk process”, d.v.s. skillnader mellan könen 
i politisk representation kommer att utjämnas utan att ”något” behöver göras. 
Kvinnorepresentationen kan ses som något som ökar över tid för att kvinnors 
villkor i stort förbättras, t.ex. för att samhället moderniseras. Det andra synsättet 
är att betrakta ökningen i termer av formativa moment. I en sådan ansats 
betraktas inte ökningen av kvinnorepresentationen som något som sker auto-
matiskt, utan som resultatet av en växelverkan mellan rationella aktörers hand-
lande och institutionell förändring. Just diskussionen om stabilitet kontra för-
ändring gör att historisk institutionalism passar bra för studiet av kvinnors poli-
tiska representation. I avhandlingen väljer jag därför att utgå från den ansatsen. 
Detta innebär emellertid inte att jag helt bortser från den förstnämnda ansatsen, 
utan jag kommer att diskutera den i den empiriska analysen. Det borde vara 
ganska enkelt att se om ökningen är inkrementell med en obruten utvecklings-
linje eller inte. 

Könsstrukturer är vanligtvis väldigt trögföränderliga. Detta innebär att kvin-
nors politiska representation inledningsvis inte kan förväntas förändras särskilt 
snabbt eller kraftigt. I nästan alla länder har män haft tillträde till den politiska 
arenan långt före kvinnor. Politiken har således från början varit ett helt manligt 
område och det har rått en stabilitet. När kvinnor träder in i parlamentet första 
gången är det således ett brott mot denna norm. Det är inte sannolikt att kvinno-
representationen sedan fortsätter öka tills en jämn könsrepresentation uppnås. 
Snarare borde andelen kvinnor ganska snabbt stabiliseras på en relativt låg nivå 
och en ny period av jämvikt uppnås. Därefter kan det emellertid ske nya brott 
som leder till nya förändringar i kvinnorepresentationen. Dessa brott kan utgö-
ras av formativa moment, men en kraftig ökning kan också vara slumpmässig. 

De politiska partierna betraktas i avhandlingen som rationella aktörer, vars 
mål är röstmaximering. Ett parti har dock även ideologistrategiska mål. I frågan 
om kvinnorepresentation innebär detta att partiet inte bara ökar sin kvinno-
representation för att attrahera väljare, utan även för att kvinnorepresentationen 
är en viktig fråga för partiet av ideologiska skäl. Så länge partierna uteslutande 
har röstmaximering som mål i frågan, är risken stor att det inte sker någon stör-
re förändring. Ett parti har då inget incitament att öka sin kvinnorepresentation 
så länge den ligger på en anständig nivå i relation till andra partiers kvinnorepre-
sentation. Däremot upplevs det ofta som nödvändigt att nominera kvinnor 
inför valen för att partiet inte skall tappa röster. Det är inte ovanligt att röst-
maximerande partier försöker locka till sig väljare genom att föra upp många 
kvinnor på valsedlarna för att det skall se bra ut, men dessa kvinnor riskerar 
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ofta att hamna på icke valbara platser respektive nomineras till omöjliga valkret-
sar i länder med majoritetsvalsystem. Över tid tenderar dock kvinnorepresen-
tationen att bli en viktig fråga i sig i många partier och idag är kvinnors politiska 
representation ofta tätt sammanlänkad med jämställdhetsprogram eller t.o.m. 
partiernas ideologi. Det är förmodligen först när denna ideologistrategiska fas 
har nåtts som kvinnorepresentationen börjar stiga på allvar, över den dekorativa 
anständighetsnivån. 

Enligt historie-institutionalismen varvas längre perioder som präglas av 
stabilitet med plötslig förändring. Dessa brott i den tidigare så stabila utveck-
lingen kallas för formativa moment. Det formativa momentet innebär att det är 
någonting som händer, som ger vissa aktörer utrymme att få uppmärksamhet 
och åstadkomma förändringar. I min studie innebär det att något händer som 
partierna måste förhålla sig till och som ger kvinnorörelsen möjlighet att föra 
upp frågan på dagordningen eller att på annat sätt påverka partierna. Denna 
möjlighet till påverkan beror på att röstmaximerande partier är lyhörda när 
kontexten förändras, eftersom de måste förhålla sig till denna förändring för att 
inte förlora väljare. Därmed är partierna tvungna att reagera på kvinnorörelsens 
krav och förändra sina strategier, t.ex. genom någon form av institutionell för-
ändring. Kvinnorörelsen kan emellertid ha försökt föra fram frågan under en 
längre period utan att lyckas, eftersom det inte har skapats något formativt 
moment. Det kan även ske kontextuella förändringar som skapar potentiella 
formativa moment utan att kvinnorepresentationen förändras för att kvinno-
rörelsen inte är redo att ta chansen att agera.  

I analysen av kvinnorepresentationens utveckling över tid är det tre hypo-
teser som skall testas, varav den första är mer deskriptiv och de andra två mer 
förklarande till sin karaktär. Precis som när det gäller diskussionen ovan (avsnitt 
2.4.1) om den rumsliga variationen är dessa inte konkurrerande, utan även när 
det gäller variationen över tid är det möjligt att alla hypoteser bekräftas. 

 
HYPOTES 3: Kvinnorepresentationens utveckling över tid kan inte 
beskrivas som inkrementell med en stabil ökning, utan snarare som 
perioder med jämvikt som varvas med perioder av kraftig förändring. 
 
HYPOTES 4: Kvinnorepresentationen ökar över tid p.g.a. aktörers 
agerande i form av att kvinnorörelsen påverkar de politiska partierna 
under de formativa momenten och partierna måste vid dessa tillfällen 
vidta åtgärder för att inte tappa väljare.  
 
HYPOTES 5: Kvinnorepresentationen ökar över tid p.g.a. institutio-
nella förändringar, antingen inom partierna eller i de formella politiska 
institutionerna.  
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I detta kapitel har jag diskuterat hur man kan förklara att kvinnorepresenta-
tionen varierar mellan olika rum och över tid. I nästa kapitel (kapitel 3) diskute-
ras avhandlingens forskningsdesign, d.v.s. hur jag skall gå tillväga för att vinna 
denna förståelse.  
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K A P I T E L  3  
 

Metod och material 

I föregående kapitel diskuterades avhandlingens teoretiska referensram, d.v.s. 
hur variationen i kvinnorepresentationen skall förstås. I detta kapitel skall studi-
ens metod diskuteras, d.v.s. hur denna förståelse av det empiriska problemet 
skall erhållas. Den empiri som används i avhandlingen, kommer att beskrivas 
och diskuteras i anslutning till respektive kapitel. 

De flesta tidigare studier av kvinnorepresentationen har ofta haft ett relativt 
begränsat fokus i såväl tid som rum. De kunskaper som erhållits genom att stu-
dera bara ett urval länder eller ett enskilt år bör vara begränsade och svåra att 
generalisera utifrån. Även om varje studie lämnar ett viktigt kunskapsbidrag, är 
det svårt att utvidga slutsatserna till att gälla mer än de valda länderna vid den 
studerade tidpunkten. Det är dessutom så att nästan alla tidigare studier har haft 
ett fokus på antingen nationell eller lokal nivå. Några undantag är ett antal studi-
er som behandlar kvinnorepresentation i USA ur ett relativt brett perspektiv (se 
t.ex. Darcy m.fl. 1994, Thomas & Wilcox 1999, Carroll 2003, Dolan m.fl. 2007), 
Raaums avhandling om kvinnor i norsk politik (Raaum 1998), Leyenaars studie 
om kvinnor i nederländsk politik (Leyenaar 2004) och Stokes genomgång av 
kvinnor i politiken i hela världen (Stokes 2005).  

Det är dock bara i studien av Darcy m.fl. som det görs en systematisk genom-
gång av kvinnorepresentationen på både nationell och subnationell nivå (Darcy 
m.fl. 1994). I övriga studier är ansatsen antingen mer deskriptiv eller spretande 
med avseende på teoretisk ansats. I dessa studier har därmed relationen mellan 
kvinnors politiska representation på olika nivåer i ett land inte utforskats och 
förklaringarna till variationen på olika nivåer har inte ställts mot varandra. Dess-
utom finns det ingen studie där den nationella och lokala nivån sätts in i en 
kontext, d.v.s. där teorierna även testas på global nivå eller där flera länder 
analyseras på annat sätt. Detta gör att det är svårt att få en helhetsbild av 
problemet. Analyser av flera nivåer kan förmodligen komplettera varandra, 
samtidigt som teoriernas robusthet testas. I föreliggande avhandling betraktas 
variationen i kvinnors politiska representation över tid och i rum som ett  
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komplext problem, som kommer att analyseras genom att teorin utsätts för 
prövning på flera olika nivåer vid ett flertal olika tidpunkter.  

För att kunna analysera variationen i den beroende variabeln, krävs det att 
olika metodologiska angreppssätt kombineras. I avhandlingen används därför 
en flermetodansats. Dessutom används en komparativ ansats, eftersom avhand-
lingen fokuserar på ett fenomen som har en köns-, en rums- och en tidsdimen-
sion. Avhandlingen kommer för det första att utgå från ett könsperspektiv där 
förhållandet mellan könen problematiseras. Detta innebär att skillnader mellan 
kvinnors och mäns situation och villkor synliggörs genom att könen jämförs. 
Dessutom problematiseras relationen mellan könen och undersöks med syfte 
att utröna hur denna påverkar och påverkas av andra samhälleliga förhållanden 
och fenomen (se t.ex. Eduards 1988:207). För det andra utgår avhandlingen 
från ett rumsperspektiv där förhållandet mellan geografiska rum uppmärksammas 
och där rumsliga skillnader synliggörs och problematiseras. Dels analyseras 
vilka skillnader och likheter som finns mellan olika rum och varför dessa finns, 
dels undersöks vilka förändringar som sker och varför dessa sker. För att synlig-
göra förändringar krävs att avhandlingen för det tredje utgår från ett tids-
perspektiv. Med detta avses att ett fenomen undersöks vid flera olika tidpunkter 
och att förändringarna över tid problematiseras (jfr. Hay 2002:135-167). 

Även om jag inte kommer att använda en strikt komparativ forsknings-
design i bemärkelsen ”fokuserade jämförelser”, kan avhandlingen ändå placeras 
in i den statsvetenskapliga subdisciplinen komparativ politik. Tidigare har discipli-
nen komparativ politik jämställts just med det metodologiska angreppssättet 
fokuserade jämförelser (se t.ex. Lijphart 1971, Lijphart 1975, Collier 1993), men 
faktum är komparativ politik idag omfattar flera olika metoder som anses möj-
liggöra intressanta jämförelser. Således är det inte längre bara fokuserade jämfö-
relser som räknas hit, utan även fallstudier med ett fall, sanningstabeller med ett 
medelstort antal fall samt statistisk analys (Ragin 1987, Ragin 2000, Goertz & 
Starr 2003, Brady & Collier 2004, Pennings m.fl. 2005:3-51).  

Enligt Laitin tenderar den komparativa metoden idag att i allt högre grad 
präglas av att olika metodologiska angreppssätt kompletterar varandra. Det är allt-
så inte ovanligt att den övergripande statistiska analysen åtföljs av fallstudier där 
det testas om resultaten av de statistiska analyserna och de teoretiska förklaring-
arna är tillämpliga i verkligheten (Laitin 2002:630-633). Samtidigt undersöks 
också om det generella mönstret överensstämmer med de enstaka fallen och 
hur värdena på de oberoende variablerna samvarierar med den beroende varia-
beln i de enskilda fallen (se t.ex. Sartori 1991:244-245, George & Bennett 
2005:19-22).  

I min avhandling används en multimetod, där statistisk analys och fallstudier 
kompletterar varandra. Den statistiska analysen är att betrakta som teoriprö-
vande medan de mer explorativa fallstudierna även kan anses ha ett visst teori-
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genererande inslag. Den statistiska analysen fokuserar främst på den rumsliga 
variationen, medan fallstudierna i första hand behandlar variationen över tid. 
Syftet med föreliggande kapitel är att redogöra för den metod som används i 
avhandlingen. I kapitlets första avsnitt diskuteras avhandlingens forsknings-
design (avsnitt 3.1). Därefter diskuteras den kvantitativa metod som används 
när den rumsliga variationen analyseras (avsnitt 3.2) samt den fallstudiemetod 
som används i analysen av utvecklingen över tid (avsnitt 3.3). I avsnitt 3.4 följer 
en kortfattad materialdiskussion.  

3.1 Avhandlingens forskningsdesign 

I avhandlingen kombineras statistik analys och fallstudier. I en dylik studie, 
d.v.s. där både kvantitativ och kvalitativ metod används, finns det enligt Bry-
man tre strategier: För det första kan den kvalitativa forskningen vara ett stöd till 
den kvantitativa forskningen. I dessa fall föregår de kvalitativa inslagen de kvan-
titativa och utgör t.ex. en pilotstudie eller annan form av förundersökning som 
ger upphov till hypoteser och idéer som sedan testas kvantitativt. För det andra 
kan den kvantitativa forskningen vara ett stöd till den kvalitativa forskningen. 
Då är det de kvantitativa delarna som föregår de kvalitativa och som t.ex. utgör 
underlag för val av fall. För det tredje kan kvantitativ och kvalitativ forskning 
kombineras för att ge en mer fullständig bild av vad studien behandlar (Bryman 
1997:156-167).  

Min avhandling är snarast att betrakta som tillhörande den tredje kategorin. 
I avhandlingen kommer visserligen den statistiska analysen att föregå fallstu-
dierna rent dispositionsmässigt, men jag menar att de statistiska delarna och 
fallstudierna tillmäts samma värde i studien. Det ena är inte ett komplement till 
det andra, utan båda delarna är lika viktiga för att jag skall kunna uppfylla studi-
ens syfte. Delarna kompletterar varandra och gör att studien både får bredd (sta-
tistisk analys på aggregerad nivå) och djup (fallstudierna). På så sätt går det att 
utnyttja båda metodernas styrkor (jfr. Coppedge 1999). Den statistiska analysen 
kommer främst att behandla rumsdimensionen, medan fallstudierna behandlar 
tidsdimensionen, även om variationen över tid också kommer att beröras i de 
kvantitativa kapitlen och den rumsliga variationen i de fallstudiebaserade kapit-
len.  

De kvantitativa delarna kommer som sagt att föregå fallstudierna i avhand-
lingen eftersom det ger en mer logisk koppling mellan studiens olika delar, då 
studien genomgående ”snävas in” med avseende på analysobjekt. Detta innebär 
bl.a. att mina fall väljs utifrån den statistiska analysens resultat. Genom att låta 
den statistiska analysen föregå fallstudierna, får man hjälp att välja ut sina fall på 
ett mer systematiskt sätt (Bryman 1997:163). Fallen kan t.ex. väljas ut med hjälp 
av residualanalys då enheter med en hög residual, d.v.s. en hög andel oförklarad 



  50 

variation, väljs ut för närmare studier. Tanken med ett dylikt tillvägagångssätt är 
bl.a. att enheter med en hög residual kan visa på nya oberoende variabler som 
kan inkluderas i den statistiska analysen (Shively 1998:103-105).  

De resultat som har erhållits i den statistiska analysen kan testas i fallstudier-
na. Genom att undersöka riktiga fall är det möjligt att se om resultaten av den 
statistiska analysen, och således de teoretiska förklaringarna, är tillämpliga i 
verkligheten. Fallstudierna kan visa hur värden på den oberoende variabeln 
historiskt har översatts till värden på den beroende variabeln. Medan den statis-
tiska analysen visar på samband och tendenser, synliggör fallstudierna processer 
(Laitin 2002:630-633). Att använda olika metoder när samma frågeställning 
studeras är en form av triangulering. Genom att kombinera statistisk analys 
med fallstudier går det att ställa större anspråk på att studiens slutsatser är säkra, 
eftersom de bekräftas på olika sätt. Resultaten av de olika metodologiska an-
greppssätten kan dock lika gärna vara lika som olika. Det senare behöver inte 
alls betyda att man bara förkastar det ena resultatet och accepterar det andra, 
utan utgör istället en anledning att gå vidare och ställa nya frågor (Bryman 
1997:157-160).  
I min avhandling används samma angreppssätt och teoretiska ramverk i den 
statistiska analysen på både nationell och lokal nivå, liksom att samma an-
greppssätt och teori används i fallstudierna på både nationell och lokal nivå. På 
så sätt utgör avhandlingens olika delar en sammanhängande helhet och forsk-
ningsdesignen kan liknas vid en ”tratt”, som börjar med hela världen och slutar 
med en handfull svenska kommuner (figur 3:1).  

Figur 3:1. Uppläggning av studien. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATISTISK ANALYS III 
Lokal nivå: 
Land A, B 
(Kapitel 8) 

FALLSTUDIER I 
Nationell nivå: 
Land A, B, C, D, E, F 
(Kapitel 7) 

STATISTISK ANALYS II 
Nationell nivå: 
Västeuropa 
(Kapitel 6) 

STATISTISK ANALYS I 
Nationell nivå: 
Hela världen 
(Kapitel 5) 

FALLSTUDIER II 
Lokal nivå: 
Kommun a, b, c, d, e 
(Kapitel 9) 
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Avhandlingen är således inte symmetrisk i bemärkelsen att alla länder är med från 
första till sista kapitlet. Detta behöver dock inte vara ett problem så länge denna 
asymmetri är logisk, relevant och en konsekvens av teorin (King m.fl. 1994:48). 
Detta anser jag att den är. Genom att hela tiden lyfta ut det partikulära ur det 
generella, analyseras forskningsfrågan ur en mängd olika perspektiv och teorin 
utsätts ständigt för nya prövningar.  

Sammanfattningsvis varvas i avhandlingen statistisk analys och fallstudier, 
rumsperspektiv och tidsperspektiv samt nationell nivå och lokal nivå. I de sta-
tistiska kapitlen analyseras främst den rumsliga variationen, och i fallstudierna 
analyseras främst variationen över tid. Avhandlingens empiriska del utgörs 
huvudsakligen av fem kapitel, vilket visas i figuren ovan: I det första empiriska 
kapitlet (statistisk analys I) görs en statistisk analys av kvinnorepresentationen i 
nationella parlament i hela världen. I det andra empiriska kapitlet (statistisk analys 
II) snävas perspektivet in till kvinnorepresentationen i nationella parlament i 
Västeuropa. Kapitlet avslutas med att tre västeuropeiska länder med hög kvin-
norepresentation och tre västeuropeiska länder med låg kvinnorepresentation 
väljs ut till det tredje empiriska kapitlets fallstudier (fallstudier I). Detta kapitel 
syftar till att analysera kvinnorepresentationens variation i tid. I det fjärde empi-
riska kapitlet (statistisk analys III) görs en statistisk analys av den rumsliga varia-
tionen i kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige som avgränsas till två av 
länderna från steget innan. Utifrån denna analys väljs en handfull kommuner ut 
till det femte empiriska kapitlets fallstudier (fallstudier II) där variationen över tid 
på lokal nivå analyseras. 

3.2 Att studera den rumsliga variation: 
Statistisk analys 

3.2.1 Totalundersökningar över tid 

I avhandlingen används statistisk analys i tre olika kapitel, vilket redovisas ovan 
(figur 3:1). Alla tre kapitel utgörs av totalundersökningar. De kvantitativa  
metoder som kommer att användas är främst bivariat korrelation, multivariat 
regression och poolad tidsserieanalys. Dessutom används faktoranalys och 
variansanalys i vissa kapitel i ett mer explorativt syfte. Den bivariata och den 
multivariata analysen utgörs av totalundersökningar, där alla länder respektive 
kommuner ingår, för en tidpunkt i taget. Analysen görs dock för flera olika 
tidpunkter. Att flera tidpunkter analyseras, innebär att det är möjligt att uttala 
sig om ett samband eller en effekt är robust eller inte. I den poolade analysen 
kombineras däremot så många analysenheter som möjligt (länder respektive 
kommuner) för så många tidpunkter som möjligt. Även den poolade analysen 
utgörs av totalundersökningar. 
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Den kvantitativa analysen syftar till att visa generella mönster genom att förkla-
ra variationen i den beroende variabeln, d.v.s. kvinnors politiska representation. 
Nedslagen i tid syftar till att visa det generella mönstrets utveckling över tid. 
Tidsperspektivet är dock synkroniskt i denna del av studien, d.v.s. analysen be-
handlar statiska nedslag i tid. Analysen kommer att visa på hur olika variabler 
samvarierar men inte riktigt varför de gör det, eftersom den kvantitativa analysen 
inte förmår fånga upp mekanismerna som påverkar utfallet i de enskilda fallen.  

3.2.2 Signifikans 

Att studien är en totalundersökning innebär att vissa forskare menar att de 
effekter som framkommer bör kunna ses som giltiga oavsett signifikans, efter-
som hela populationen ingår i undersökningen. Man kan då argumentera för att 
påvisade effekter, signifikanta eller inte, faktiskt råder för populationen (se t.ex. 
Johansson 2001:83). Jag väljer dock att bara se till signifikanta effekter. Detta 
görs för det första för att säkerställa att påvisade effekter är systematiska och inte 
slumpmässiga. För det andra är signifikanta effekter nödvändiga om man vill 
utvidga sina slutsatser till att gälla mer än bara de enheter som har studerats (se 
t.ex. Shively 1998:146, Pennings m.fl. 2005:119-129). En studie av svenska 
kommuner vid en viss tidpunkt mynnar t.ex. gärna ut i mer generella slutsatser 
om svenska kommuner i allmänhet, liksom en studie av samtliga länder i värl-
den kan utmynna i slutsatser om länder i allmänhet. För att kunna dra dylika 
slutsatser, krävs signifikanta effekter. I den multivariata analysen ser jag därför 
bara till signifikanta effekter, d.v.s. med t>2.0 (absoluta tal). I den bivariata ana-
lysen, som delvis är mer explorativ, ser jag till samband med p<.10. 

3.2.3 Bivariat analys 

I den bivariata korrelationsanalysen testas sambandets riktning och styrka 
mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln för flera olika tid-
punkter under de studerade perioderna. Eftersom sambandet testas för flera 
olika tidpunkter under en längre period, är det möjligt att dra slutsatser om ett 
samband kan betraktas som robust eller inte. Ett robust samband förändras inte 
över tid med avseende på signifikans och riktning. I korrelationsanalysen an-
vänds Pearson’s r som går mellan -1 (perfekt negativt samband) och 1 (perfekt 
positivt samband). Om Pearson’s r är nära 0 innebär det att det saknas ett linjärt 
statistiskt samband, men det kan finnas ett icke-linjärt samband, som Pearson’s r 
inte förmår fånga upp. Att så inte är fallet, har jag undersökt genom att plotta 
variablerna mot varandra. På samma sätt har jag kontrollerat så att inga extrem-
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värden snedvrider korrelationen. Eventuella variabler med extremvärden har 
logaritmerats (se t.ex. Miles & Shevlin 2001:80-84). 

3.2.4 Multivariat regressionsanalys 

I den multivariata regressionsanalysen skattas de oberoende variablernas effekt 
på den beroende variabeln för flera olika tidpunkter under en längre tidsperiod. 
Dessutom testas de oberoende variablerna i kombinationer med varandra, d.v.s. 
i olika modeller. På så sätt är det möjligt att undersöka vilka variabler som 
uppvisar en robust effekt, d.v.s. en effekt vars signifikans och riktning varken 
påverkas av förändringar i modellspecificering eller datamaterial. Denna sensiti-
vitetsanalys är en väl använd metod för att underbygga mer generella slutsatser 
om en variabels betydelse (Studenmund 2001:175-176).  

Modellerna i den multivariata regressionsanalysen har kontrollerats mot 
multikollinearitet, d.v.s. att två eller flera oberoende variabler uppvisar en hög 
korrelation med varandra. Jag har valt att se toleransvärden <0.3 som proble-
matiska (Pennings 2005:162-164). Multikollinearitet har dock i de flesta fall inte 
visat sig vara ett stort problem i analysen. I det fall multikollinearitet råder, har 
detta vanligtvis åtgärdats genom att någon av variablerna har exkluderats från 
analysen (Studenmund 2001:260-261, jfr. Edling & Hedström 2003:148). Detta 
diskuteras mer i respektive avsnitt. 

Det är däremot vanligt att tvärsnittsdata drabbas av heteroskedasticitet, d.v.s. 
att residualen inte är konstant utan samvarierar med de oberoende variablerna. 
Detta påverkar skattningen av standardfelen och därmed skattningen av koeffi-
cienternas signifikans (Allison 1999:125-128, Edling & Hedström 2003:163-
168). Heteroskedasticitet drabbar speciellt tvärsnittsdata där stora skillnader 
råder mellan variablernas lägsta och högsta värden (Studenmund 2001:346-352). 
I det fall heteroskedasticitet råder, har modellen skattats om med HC3. HC3 är 
en skattningsteknik som går ut på att standardfelen modelleras om för att 
korrigera mot heteroskedasticitet och på så sätt går det att åstadkomma mer 
robusta skattningar (Long & Ervin 2000, Fox 2000). I analysen har alla modeller 
först skattats med OLS (”minsta kvadrat-metoden”). Därefter har det under-
sökts om standardfelen påverkas av heteroskedasticitet. Detta har för det första 
gjorts genom plottar. För det andra har modellerna testats med Cook-Weis-
bergs heteroskedasticitetstest, som testar antagandet om en konstant felterm 
genom att undersöka om kvadrerade standardiserade residualer är linjärt korre-
lerade med det predicerade värdet (Hamilton 2004:199-200).1 Om hetero-

                                                 
1  Testet har gjorts i dataprogrammet Stata 8.0 (’hettest’).  
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skedasticitet verkar råda, har modellen skattats om med HC3.2 I anslutning till 
redovisningen av skattningarna, anges vilken metod som har använts.  

3.2.5 Variansanalys 

Med hjälp av variansanalys är det möjligt att undersöka vilken förklaringskraft 
olika grupptillhörigheter har. Eta2-värdet, som går mellan 0 och 1, används när 
den oberoende variabeln är på nominalskalenivå och den beroende variabeln är 
på intervall- eller kvotskalenivå. Eta2-värdet tolkas precis som R2-värdet, d.v.s. 
det är ett mått på den andel av den beroende variabelns varians som förklaras 
av den oberoende variabeln (se t.ex. Kerlinger & Pedhazur 1973:112-113, 
Iversen & Norpoth 1987:32-33, Bohrnstedt & Knoke 1994:145-146, Pennings 
2005:115-117). 

3.2.6 Faktoranalys 

Genom faktoranalys är det möjligt att identifiera bakomliggande dimensioner 
eller faktorer, som kan förklara korrelationen mellan en uppsättning variabler. 
Inkluderade variabler som har något gemensamt hamnar under samma dimen-
sion eller faktor, d.v.s. de olika variablerna är att betrakta som indikatorer på 
dessa faktorer. Faktorladdningarna visar korrelationen mellan variablerna och 
faktorn (se t.ex. Rummel 1967, Kim & Mueller 1978a, Kim & Mueller 1978b). 

I avhandlingen används av principal komponentanalys med varimax-rota-
tion vilket bygger på att faktorerna är ortogonala, d.v.s. de korrelerar inte med 
varandra. Teoretiskt sett borde dock faktorerna inte vara ortogonala. Det är 
istället sannolikt att de korrelerar med varandra. Faktoranalysen har därför även 
gjorts med Direct Oblimin-rotation, som passar bättre om faktorerna inte är 
ortogonala. Det visade sig dels att korrelationerna mellan faktorerna är mycket 
små (r<.18 i absoluta tal), dels att skillnaderna mellan modellernas resultat är 
små (se Kim & Mueller 1978a:49-59 och Kim & Mueller 1978b:29-41 för en 
diskussion av detta). Jag valde därför att använda mig av varimax-rotation, 
eftersom dess resultat är lättare att tolka. Antalet faktorer begränsas genom 
Kaisers kriterium, d.v.s. bara faktorer med ett eigenvalue ≥1 extraheras (Kim & 
Mueller 1978a:49). 

                                                 
2  Dessa skattningar har gjorts i dataprogrammet Stata 8.0 (’reg y x1 x2, hc3’). 
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3.2.7 Poolad tidsserieanalys 

I avhandlingen används även poolad tidsserieanalys eller analys av paneldata. Detta 
innebär att observationer för alla år och alla länder respektive kommuner förs 
samman i en och samma datamatris, där således tvärsnittsdata kombineras med 
tidsseriedata. Det finns såväl metodologiska som teoretiska fördelar med att 
göra en poolad analys (se t.ex. Baltagi 2001:5-9, Hicks 1994:169-171). Eftersom 
poolad analys ökar antalet observationer, ökar också antalet frihetsgrader. Dess-
utom ökar variationen i datamatrisen när tvärsnitts- och tidsseriedata kombi-
neras. I en poolad datamatris finns inte bara en variation mellan länder, utan 
också inom länder (d.v.s. variationen över tid). Detta innebär även att risken för 
multikollinearitet minskar. Därtill fångas alltså även variationen över tid upp.  

Den första skattningstekniken som används i den poolade tidsserieanalysen är 
OLS utan korrigeringar eller en skattning av heteroskedasticitetskorrigerade 
standardfel (HC3) om standardfelen är påverkade av heteroskedasticitet enligt 
Cook-Weisbergs heteroskedasticitetstest. När poolade data analyseras, finns 
dock risken för påverkan av både problem specifika för tvärsnittsdata (hetero-
skedasticitet och tvärsnittskorrelation) och problem som är vanligt förekom-
mande för tidsseriedata (autokorrelation). För att korrigera för autokorrelation 
och tvärsnittskorrelation krävs skattningstekniker speciellt utvecklade för poola-
de data. Därför skattas modellerna om med någon av följande fyra skattnings-
tekniker för poolade data, beroende på datamaterialet. Den andra skattnings-
tekniken som används är OLS med panelkorrigerade standardfel (panel-corrected 
standard-errors, PCSE) (Beck & Katz 1995, Beck & Katz 1996, jfr. Kittel 1999).3  

Den tredje skattningstekniken som används är fixed effects (FE). FE innebär att 
konstanten antas vara panelspecifik istället för gemensam för alla paneler som i 
PCSE. Därför genereras dummyvariabler för varje land eller kommun som 
inkluderas i analysen. FE kontrollerar således för utelämnade variabler som 
varierar mellan länderna eller kommunerna, men som är konstanta över tid. 
Variationen över tid används för att estimera de oberoende variablernas effekt 
på den beroende variabeln (se t.ex. Baltagi 2001:12-15, Greene 2003:560-567).4 
Den fjärde skattningstekniken som används är random effects (RE), där konstanten 
antas vara slumpmässigt fördelad mellan panelerna. RE baseras på antagandet 
att vissa utelämnade variabler är konstanta över tid men varierar mellan 
länderna eller kommunerna, medan andra är konstanta mellan länderna eller 
kommunerna men varierar över tid (se t.ex. Baltagi 2001:15-20, Greene 
2003:567-578).5  

                                                 
3  Dessa skattningar har gjorts i dataprogrammet Stata 8.0 (’xtpcse y x1 x2’). 
4  Dessa skattningar har gjorts i dataprogrammet Stata 8.0 (’xtregar y x1 x2, fe’). 
5  Dessa skattningar har gjorts i dataprogrammet Stata 8.0 (’xtregar y x1 x2, re’). 
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FE ger alltid konsistenta resultat, men behöver inte vara den mest effektiva 
skattningstekniken. Istället är RE en mer effektiv teknik och resulterar således i 
mindre standardfel och bättre p-värden. RE är dock inte alltid lämplig att 
använda. För att testa vilken skattningsteknik som är lämpligast, används bl.a. 
Hausmans specifikationstest, som jämför de estimerade koefficienterna mellan RE 
och FE (se t.ex. Baltagi 2001:65-72, Greene 2003:576-577).6 Dessutom används 
Breusch-Pagans LM-test som visar om PCSE eller RE är lämpligast (Baltagi 
2001:58-59, Greene 2003:572-576).7 FE kan rent logiskt anses vara lämpligare 
att använda när det handlar om just länder eller kommuner, eftersom det är en 
totalundersökning. RE baseras snarare på antagandet att det handlar om ett 
urval från en större population. En nackdel med FE är dock att fixed effects 
uppvisar en tydlig kollinearitet med oberoende variabler som inte förändras 
över tid, t.ex. demokrati eller valsystem. Dessa teoretiskt intressanta variabler 
exkluderas i så fall från analysen. Dessutom riskerar variabler med en långsam 
förändring över tid att inte uppvisa någon förklaringskraft alls (Beck 2001:283-
285). I avhandlingen görs för respektive fall en bedömning vilken skattnings-
teknik som är lämpligast utifrån nämnda test och begränsningar.  

Samtliga modeller skattas också om med den laggade beroende variabeln 
(lagged dependent variable, LDV) inkluderad som en oberoende variabel. Detta är 
vanligt förekommande inom poolad tidsserieanalys och görs av två anledningar. 
Den första anledningen är metodologisk: Det är helt enkelt en effektiv teknik för 
att åtgärda autokorrelation. Den andra anledningen är teoretisk: Dels testas om 
övriga oberoende variablers signifikans påverkas för att avgöra om effekterna är 
att betrakta som robusta eller inte, dels kan det finnas ett teoretiskt antagande 
om att y vid tidpunkt t är en funktion av y vid tidpunkt t-1, d.v.s. ett antagande 
om en dynamisk process (se t.ex. Kittel 1999:236, Keele & Kelly 2005:186-188). 
Det finns vissa problem med LDV-modeller, framför allt att de oberoende 
variablernas koefficienter riskerar att skattas fel. En LDV-modell skattad med 
OLS är dock ett bra val om vissa förutsättningar råder. För det första måste den 
beroende variabeln vara stationär. För det andra måste samvariationen mellan 
den beroende variabeln och LDV vara teoretiskt intressant, d.v.s. baseras på att 
det är en dynamisk process där y i det förflutna påverkar y vid senare tidpunkter 
(Keele & Kelly 2005:2002-203, jfr. Achen 2000).  

                                                 
6  Testet är gjort i dataprogrammet Stata 8.0 (’hausman fixed’).  
7  Testet är gjort i dataprogrammet Stata 8.0 (’hettest0’).  
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3.2.8 Angreppssätt 

I de kvantitativa delarna av avhandlingen används för det första bivariat analys för 
att testa samvariationen mellan kvinnorepresentation i olika politiska organ och 
på olika politiska nivåer. Är det så att kvinnorepresentationen i t.ex. parlamentet 
samvarierar med kvinnorepresentationen i andra politiska organ, som rege-
ringen och kommunfullmäktige? För det andra används bivariat analys även för 
att analysera eventuella samband mellan de oberoende variablerna och kvinno-
representationen. I vissa fall är analysen mer explorativ och i andra fall mer 
teoriprövande. För det tredje används multivariat regressionsanalys, och i vissa 
fall poolad tidsserieanalys, för att testa flera oberoende variablers effekt på den 
beroende variabeln.  

Med hjälp av den tidigare gjorda bivariata analysen är det möjligt att avgöra 
vilka variabler som är intressanta att inkludera. Den bivariata analysen skulle 
således kunna ses som en förstudie, som inte är intressant att redovisa. Jag 
menar dock att den bivariata analysen fyller en funktion i sig. För det första är det 
vissa variabler som enligt teorin borde samvariera med kvinnorepresentationen, 
men som inte gör det. Detta framgår av den bivariata analysen, men inte alltid 
av den multivariata analysen – där dessa variabler i många fall inte är inklude-
rade. För det andra visar den bivariata analysen tydligt om det finns ett robust 
samband mellan de oberoende variablerna och kvinnorepresentationen och det 
är också enkelt att se om och hur sambandets styrka förändras över tid. För det 
tredje är den bivariata analysen extra viktig när Västeuropa analyseras, då bara 18 
länder ingår. Detta leder till att antalet frihetsgrader är lågt, vilket gör den 
multivariata analysens resultat mindre pålitligt (se t.ex. Studenmund 2001:68). 

I den statistiska analysen är det två hypoteser som skall testas. Dessa 
diskuterades i föregående kapitel (avsnitt 2.4.1). Är det strukturer, institutioner 
eller både och som kan förklara den rumsliga variationen i kvinnors politiska 
representation? 

 
HYPOTES 1: Kvinnors politiska representation samvarierar med den 
socioekonomiska och kulturella strukturen. Kvinnorepresentationen är 
högre i rum med en mer moderniserad struktur, medan den är lägre i 
rum med en mer traditionell struktur. 
 
HYPOTES 2: Kvinnors politiska representation samvarierar med 
politiska institutioner som reglerar nominering och val. Kvinnorepresen-
tationen är högre i rum med proportionella valsystem, könskvotering och 
en låg grad av konkurrens mellan de enskilda kandidaterna, medan den är 
lägre i rum med majoritetsvalsystem, personval och en i övrigt hög grad 
av konkurrens mellan de enskilda kandidaterna. 
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Dessa två hypoteser kommer att testas genom ett antal variabler som antas 
fånga upp strukturen respektive institutionerna. En ambition är att testa ungefär 
samma variabler på olika nivåer, men detta är inte alltid möjligt. Dels kan data 
saknas för en av nivåerna, dels förekommer vissa variabler bara på den ena 
nivån av rent logiska skäl. 

3.3 Avhandlingens fallstudier 

3.3.1 Fallstudier eller fokuserade jämförelser? 

Fallstudier är fokuserade på att beskriva och analysera en enda enhet, t.ex. ett 
land eller en kommun. Det är centralt att den enhet eller företeelse som stude-
ras är ett exempel från en mer generell kategori och att det tydliggörs vad studi-
en är ett fall av. Resultaten blir därmed relevanta i en vidare betydelse än enbart 
för det enstaka studieobjektet. Fokuserade jämförelser hamnar mellan fallstu-
dier och statistisk analys. De utgörs av en djupanalys av ett fenomen i ett litet 
antal enheter, t.ex. några länder eller kommuner. Tonvikten i en fokuserad 
jämförelse bör ligga minst lika mycket på jämförelsen som på fallen, för att 
undvika att studien bara planar ut i en fallstudie med flera fall. Fokuserade jäm-
förelser kan vara speciellt användbara när ett litet antal enheter jämförs över tid 
och undersöks med avseende på hur de reagerar på gemensamma problem 
(Hague m.fl. 2000:540-553). Enheterna kan väljas enligt ett ”mest-likaupplägg” 
eller ett ”mest-olikaupplägg”. Det förstnämnda innebär att enheterna är lika 
med avseende på de oberoende variablerna men olika med avseende på den 
beroende variabeln. I det senare upplägget är det tvärtom (se t.ex. Mill 1891, 
Frendreis 1983, DeFelice 1980, George & Bennett 2005:153-160).  

I avhandlingen väljs ett upplägg som hamnar mittemellan fallstudier och 
fokuserade jämförelser. Analysen utgörs av fallstudier för att synliggöra utveck-
lingen över tid, men kompletteras med vissa jämförande avsnitt. Vad tillför då 
fallstudierna avhandlingen? En tanke är de kan fånga upp och synliggöra pro-
cesser och mekanismer, vilket den kvantitativa analysen inte förmår. På så sätt 
kompletterar de den kvantitativa delen av studien. En annan tanke är att de kan 
visa på nya oberoende variabler som kan inkluderas i den multivariata analysen. 
Detta innebär att den multivariata analysen förfinas och utvecklas. Fallstudierna 
är således teorigenererande. En tredje tanke är att de testar rimligheten i den 
kvantitativa studiens resultat och således är teoriprövande (se t.ex. Eckstein 
1992:117-173, Gerring 2004, McKeown 2004, George & Bennett 2005:19-22).  
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3.3.2 Kriterier vid val av fall 

Vid valet av fall i avhandlingen används tre kriterier: Ett empiriskt, ett teoretiskt 
och ett pragmatiskt. En grundläggande regel vid val av fall är att det måste 
finnas någon variation i den beroende variabeln (King m.fl. 1994:124). Detta 
baseras på att det kan vara svårt att förklara variationen i den beroende varia-
beln om denna inte varierar. I avhandlingens kvalitativa delar är det inte primärt 
variationen i den beroende variabeln mellan fallen (den rumsliga variationen) 
som är av intresse, utan variationen inom respektive fall (d.v.s. variationen över 
tid). Variationen över tid är störst i länder respektive kommuner med en hög 
kvinnorepresentation i slutet av perioden. Det är också troligt att det är lättare 
att hitta teoretiskt intressanta ”brott” i utvecklingen över tid i fall med ett högt 
värde på den beroende variabeln. 

Det är således viktigt att välja fall som har en hög andel kvinnliga parla-
mentsledamöter under 1990-talet och idag. Att välja länder respektive kom-
muner som har ett lågt värde på den beroende variabeln är enligt min mening 
inte det som i första hand är intressant i min avhandling, eftersom det är svårt 
att förklara en icke-variation i de begränsade studier som de två fallstudie-
baserade kapitlen utgör. Det är dock inte omöjligt. En djupstudie av ett fall med 
låg kvinnorepresentation skulle t.ex. kunna synliggöra vilka aktörer som försökt 
förändra situationen och varför de inte har lyckats eller vilka institutioner det 
finns som förhindrar kvinnors politiska representation. 

Fallen bör emellertid också ha en teoretisk förankring, d.v.s. vara teoretiskt 
genererade. Detta görs enklast genom att välja fall genom residualanalys (se 
Shively 1998:103-105), där de predicerade och de observerade värdena jämförs. 
Positiva avvikare är fall vars observerade värde är högre än det predicerade. Nega-
tiva avvikare är fall vars observerade värde är lägre än det predicerade. Idealtyper 
är fall vars observerade och predicerade värden sammanfaller. Det kan vara 
intressant både att välja ut antingen bara positiva avvikare eller välja olika typer 
av fall, t.ex. en positiv avvikare, en negativ avvikare och en idealtyp. Idealtyper-
na och de negativa avvikarna tenderar dock att ha en låg eller i alla fall lite lägre 
kvinnorepresentation. Variationen över tid blir således liten. Därför är det 
främst positiva avvikare som är av intresse. I dessa fall är det observerade det 
högre än det predicerade, d.v.s. modellen förmår inte att förklara hela varia-
tionen i kvinnorepresentation utan det finns också ”något annat” som spelar in. 
Detta är naturligtvis intressant att utforska närmare. 

De fall som väljs bör således ha en hög kvinnorepresentation, d.v.s. en hög 
variation på den beroende variabeln, och vara teoretiskt intressanta, d.v.s. 
uppvisa en hög residual. Ett tredje argument vid val av fall är mer pragmatiskt: 
Det skall vara praktiskt möjligt att genomföra en analys inom ramen för av-
handlingen. Detta innebär att språk och tillgång på tidigare forskning 
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(sekundärkällor) spelar in. Detta kommer att diskuteras mer i anslutning till 
respektive kapitel. De fall som väljs kommer att kontrasteras med fall med en 
låg kvinnorepresentation, vilket kan bekräfta eventuella samband som fram-
kommer i analysen av fallen med hög kvinnorepresentation. 

3.3.3 Angreppssätt 

Fokus i de fallstudiebaserade delarna i avhandlingen (kapitel 7 och kapitel 9) är 
variationen över tid. Det är tre hypoteser som skall testas (se kapitel 2):  

 
HYPOTES 3: Kvinnorepresentationens utveckling över tid kan inte 
beskrivas som inkrementell med en stabil ökning, utan snarare som 
perioder med jämvikt som varvas med perioder av kraftig förändring. 
 
HYPOTES 4: Kvinnorepresentationen ökar över tid p.g.a. aktörers 
agerande i form av att kvinnorörelsen påverkar de politiska partierna 
under de formativa momenten och partierna måste vid dessa tillfällen 
vidta åtgärder för att inte tappa väljare.  
 
HYPOTES 5: Kvinnorepresentationen ökar över tid p.g.a. institutio-
nella förändringar, antingen inom partierna eller i de formella politiska 
institutionerna.  
 

Syftet med fallstudierna är främst explorativt och i detta utgör de uppställda 
hypoteserna ett verktyg. Är det så att institutioner och aktörer kan hjälpa oss att 
förstå utvecklingen över tid? Och ökar kvinnorepresentationen av sig själv i en 
automatisk process eller är det så att den kanske inte ens bibehålls på en hög 
nivå om den inte ständigt bevakas av observanta aktörer? I fallstudierna ana-
lyseras kvinnorepresentationens utveckling över tid genom att studera andelen 
kvinnliga ledamöter efter varje val och förklara eventuell förändring. Det är så-
ledes en eventuell förändring som är fokus, eftersom detta kan utgöra teoretiskt 
intressanta brott.  

En förändring kartläggs enligt följande (jag utgår från att det främst handlar 
om en ökning av kvinnorepresentationen):  
 
(1) Förändring av kvinnorepresentationen i hela parlamentetkommunfullmäktige: Jag tittar 

först på andelen kvinnor i hela parlamentet/kommunfullmäktige. Är utveck-
lingen jämn och stabil, eller finns det något ”brott”? Om det har skett en 
kraftig förändring (ökning eller minskning) jämfört med tidigare val, tittar 
jag på andelen kvinnliga ledamöter i respektive parti: Vilket eller vilka partier  
 



  61 

är det som kan förklara brottet? I vissa fall kan det vara så att kvinnorepre-
sentationen har förändrats i parlamentet/kommunfullmäktige för att man-
datfördelningen mellan partierna har förändrats. Vanligtvis har vissa partier 
en högre kvinnorepresentation än andra och därför förändras kvinnorepre-
sentationen i parlamentet om mandatfördelningen förändras. 

(2) Ökning av kvinnorepresentationen i alla partier: Om den förändrade kvinnorepre-
sentationen i parlamentet/kommunfullmäktige beror på att andelen kvinnor 
har ökat i alla partier, måste det finnas en förklaringsfaktor som påverkar alla 
partier samtidigt. Detta kan t.ex. handla om aktörer som varit framgångsrika 
i att driva tvärpolitiska kampanjer eller partierna kan ha påverkat varandra. 
Det kan också handla om institutionella förändringar, t.ex. förändringar i 
valsystemet eller parlamentets utformning. Om det inte går att hitta någon 
dylik generell institutionell eller aktörsbetonad förklaringsfaktor, är ökningen 
antingen att betrakta som mer slumpmässig eller som en konsekvens av 
strukturella förändringar i samhället i stort, t.ex. kvinnors inträde på arbets-
marknaden. 

(3) Ökning av kvinnorepresentationen i ett eller ett par partier: Om kvinnorepresenta-
tionen bara ökar i ett eller ett par partier, undersöks vad som skett i dessa 
partier. Det kan t.ex. handla om att partiet genomfört någon institutionell 
förändring eller på annat sätt ökar sin kvinnorepresentation av röstmaxi-
merande eller ideologistrategiska skäl. Ökningen skall gå att koppla till 
något, som kan ha påverkat dessa partier.  

(4) Ingen förändring av kvinnorepresentationen i parlamentet/kommunfullmäktige – där-
emot i partierna: Avslutningsvis tittar jag efter förändringar av kvinnorepresen-
tationen i partierna de år då kvinnorepresentationen inte har förändrats i 
parlamentet/kommunfullmäktige i helhet. Om kvinnorepresentationen ökar 
i några partier samtidigt som den minskar i andra, kan förändringarna ta ut 
varandra och kvinnorepresentationen förändras inte för hela parlamentet/ 
kommunfullmäktige. Det är dock viktigt att ändå synliggöra och analysera 
förändringarna i partierna. 

3.4 Material 

Materialet kommer att diskuteras mer i anslutning till respektive kapitel. Här 
görs bara en kort genomgång. I avhandlingen analyseras fyra typer av material: 
Statistik, arkivmaterial, kvalitativa primärkällor och kvalitativa sekundärkällor.  

Den statistik som analyseras handlar för det första om data insamlat och 
sammanställt av internationella organisationer, t.ex. Förenta Nationerna (FN), 
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Inter-
Parliamentary Union (IPU) och Världsbanken. För det andra handlar det om 
valdata från valmyndigheter och offentliga statistikbyråer i olika länder. För det 
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tredje handlar det om annan offentlig statistik från svenska Statistiska Central-
byrån och norska Statistisk sentralbyrå.  För det fjärde handlar det om data som 
sammanställts av andra forskare i form av större databaser som finns tillgäng-
liga via Norsk sammfunnsvitenskapelig datatjenste (NSD), Svensk samhälls-
vetenskaplig datatjänst (SSD) och World Values Survey (WVS). För det femte 
handlar det om data som andra forskare sammanställt i skriftlig form. I de tre 
första fallen får datamaterialet bedömas som pålitligt och av hög kvalitet. 
Samma bedömning gör jag i det fjärde fallet. I det femte fallet har jag valt att 
handskas mer försiktigt med materialet och bl.a. kontrollerat om det använts av 
andra forskare och i så fall hur.  

Det arkivmaterial som har analyserats består av röstsammanräkningsprotokoll 
för val till kommunfullmäktige i Sverige.  

Kvalitativa primärkällor utgörs av t.ex. partiers egna skrifter, men också av 
eget insamlat material via brev eller e-post. Omfattningen av det kvalitativa 
materialet i avhandlingen är begränsat. Kvalitativa sekundärkällor utgörs av and-
ra forskares tidigare studier. När sekundärkällor har använts, har jag i möjligaste 
mån kontrollerat alla uppgifter mot andra, oberoende källor.  

Sammanfattningsvis gör jag bedömningen att det material som analyseras i 
stort är pålitligt och av hög kvalitet. De eventuella brister som finns med 
materialet diskuteras i anslutning till respektive kapitel. I föreliggande kapitel 
har jag redogjort för avhandlingens metod, forskningsdesign och material. Här-
näst riktas fokus mot avhandlingens första empiriska kapitel. 
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K A P I T E L  4  
 

Kvinnorepresentation 
– En indikator på kvinnors ställning? 

Min avhandling syftar till att kartlägga och analysera kvinnors politiska repre-
sentation. I detta kapitel analyseras avhandlingens beroende variabel. Det finns en 
mängd olika politiska organ i vilka kvinnorepresentationen kan studeras: Allt-
ifrån regeringar, parlament och andra direkt eller indirekt valda församlingar till 
politiska partier och organisationer. Dessutom kan kvinnorepresentationen 
studeras på olika nivåer, t.ex. på nationell nivå, regional nivå och kommunal 
nivå. I en komparativ studie är det en förutsättning att den beroende variabeln 
inte bara är teoretiskt intressant, utan även är jämförbar över tid och rum. I 
avhandlingen analyseras dessutom både den nationella och den lokala nivån, 
vilket innebär att det också är eftersträvansvärt att den nationella och den kom-
munala nivåns organ som studeras är jämförbara. I avhandlingens inledning 
klargjordes att mot denna bakgrund ligger fokus på den nationella nivån på 
parlamentet och på den kommunala nivån på kommunfullmäktige. Motive-
ringen är att båda dessa organ i de allra flesta fall är folkvalda och innehar den 
beslutande makten. 

I inledningskapitlet diskuterades skillnaden mellan deskriptiv och substantiell 
kvinnorepresentation. Den deskriptiva kvinnorepresentation innebär att ande-
len kvinnliga ledamöter är i fokus, d.v.s. antalet kvinnor, medan den substantiella 
kvinnorepresentationen fokuserar på de kvinnliga ledamöternas aktivitet. Av-
handlingen har avgränsats till att kartlägga och analysera den deskriptiva kvin-
norepresentationen, som även den borde kunna säga oss något om kvinnors 
ställning. Spontant kan man tycka att kvinnor borde ha en stark politisk ställ-
ning om kvinnorepresentationen är hög och tvärtom.  

Det är inte alls säkert att det går att bilda sig en uppfattning om kvinnors 
politiska ställning i ett land bara genom att titta på kvinnorepresentationen i 
parlamentets underhus. För det första kan det vara så att parlamentet i ett land 
bara fyller en rent dekorativ funktion och i stort saknar makt. För det andra kan 
det vara så att andelen kvinnor är hög i parlamentet men låg i andra viktiga 
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politiska organ, som regering och kommunfullmäktige. Det kan också vara så 
att kvinnorepresentationen är låg i just parlamentet, men att kvinnor i övrigt är 
välrepresenterade på centrala poster. Norris menar dock att kvinnors represen-
tation i underhuset faktiskt är en pålitlig indikator på kvinnors status i den 
nationella politiken i stort. Detta baseras på en analys som visar ett starkt sam-
band mellan kvinnorepresentationen i underhuset och i överhuset respektive 
mellan kvinnorepresentationen i underhuset och regeringen (Norris 1996:187). 
Eftersom Norris analys är från 1994 samt bara inkluderar demokratiska stater, 
finns det skäl att upprepa analysen med mer aktuella data och med alla världens 
länder inkluderade.  

 Peters argumenterar just för en dylik ”triangulering” av variabler i kom-
parativa studier som ett sätt att försöka uppnå en hög validitet. Ett sätt att 
”triangulera” variabler är att testa samvariationen mellan den variabel som skall 
studeras (den beroende variabeln) och en uppsättning liknande variabler som 
man antingen vet är validerade eller som enligt teorin mäter ungefär samma sak 
som den variabel som testas: 

Test variable T is highly correlated with variables x1, x4 and x5, … 
Therefore, T can be said to share some of the attributes of those other 
variables and to be a potentially valid measure of a characteristic similar to 
the variables with which it is correlated (Peters 1998:101). 

Mot denna bakgrund utforskas i föreliggande kapitel om kvinnorepresenta-
tionen i parlamentets underhus kan ses som en indikator på kvinnors politiska 
villkor i stort. Om kvinnorepresentationen i parlamentet skall anses vara jäm-
förbar mellan länder, bör det finnas en tydlig samvariation mellan denna och 
andra variabler som också mäter kvinnors politiska villkor. Det innebär inte att 
kontexten anses vara ointressant eller att makt och status ses som samma sak 
överallt. Självklart råder skillnader mellan olika länder med avseende på detta 
och det är därför intressant att se om det finns en samvariation trots dessa skill-
nader.  

Kapitlet består av fem avsnitt. För att kvinnor skall kunna deltaga i politiken 
överhuvudtaget krävs att kvinnlig rösträtt och valbarhet har införts. Därför 
inleds kapitlet med en analys av dels när kvinnlig rösträtt och valbarhet infördes 
i världens länder, dels när den första kvinnliga ledamoten valdes in i parlamen-
tet. Därutöver undersöks om det finns något samband mellan detta och 
kvinnorepresentationen 2005 (avsnitt 4.1). Kapitlets fokus övergår sedan till 
kvinnors politiska representation, då samvariationen mellan kvinnorepresen-
tationen i underhuset och andra politiska organ på nationell och lokal nivå 
utforskas (avsnitt 4.2). Efter detta undersöks om det finns en rumslig variation i 
kvinnors politiska status (avsnitt 4.3). Avslutningsvis summeras kapitlets resul-
tat i en sammanfattande diskussion (avsnitt 4.4). 
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4.1 Rätt att rösta och bli vald 

4.1.1 Kvinnlig rösträtt och valbarhet på global nivå 

Under 1900-talet infördes allmän rösträtt och valbarhet för kvinnor i de allra 
flesta länder runt om i världen. Utvidgandet av rösträtt till att omfatta inte bara 
män utan även kvinnor innebar att demokratin expanderade (jfr. Paxton 2000). 
Först när kvinnor erhöll rösträtt och valbarhet på samma villkor som män, 
kunde kvinnor engagera sig som politiker och väljare. I de flesta länder hade 
män ofta haft allmän rösträtt under en period innan även kvinnor fick det.  

Före 1930 var det bara kvinnor i ett fåtal europeiska länder, bl.a. i de 
nordiska länderna, som erhållit rösträtt. Det stora genombrottet i frågan skedde 
först efter andra världskriget, då allt fler länder införde rösträtt för båda könen. 
Dessa länder kan delas in i två grupper: I den första gruppen ingår länder där 
män redan hade rösträtt, t.ex. Frankrike, Schweiz och Portugal. I den andra 
gruppen ingår länder där varken män eller kvinnor tidigare hade haft rösträtt 
och där båda könen erhöll rösträtt samtidigt. Denna grupp utgörs främst av 
tidigare kolonier eller andra nya stater. Det är tydligt att nya stater var mer 
benägna att erkänna båda könens rösträtt, än vad etablerade självständiga 
moderna stater var. I redan etablerade stater har kvinnlig rösträtt införts i snitt 
47 år efter manlig rösträtt (Ramirez m.fl. 1997:735-741, Sivard 1995:32-33).  

I vissa länder infördes kvinnlig rösträtt i ”etapper”, d.v.s. den kvinnliga 
rösträtten utvidgades över tid till att omfatta allt fler grupper av kvinnor. Ett 
exempel är Belgien där bl.a. mödrar och änkor till soldater som dödats i första 
världskriget erhöll rösträtt 1919, medan rösträtt för alla kvinnor infördes först 
1948. I Sydafrika erhöll vita kvinnor rösträtt 1930, färgade och indiska kvinnor 
1984 och svarta kvinnor först vid avskaffandet av apartheid 1994. När allmän 
rösträtt infördes i Storbritannien och i Irland 1918 tillämpades en högre röst-
rättsålder för kvinnor än för män. Bara kvinnor över 30 år hade rösträtt. Tio år 
senare sänktes den. I Portugal hade till en början bara kvinnor med minst gym-
nasieutbildning rösträtt; ett krav som inte gällde för män. År 1931 togs utbild-
ningskravet för kvinnor bort, men fortfarande gällde att alla väljare skulle vara 
läs- och skrivkunniga. Först 1976 infördes allmän rösträtt helt utan restriktio-
ner. I Norge infördes allmän rösträtt och valbarhet 1913, men redan 1907 hade 
kvinnor fått rösta och kandidera i val om de uppfyllde vissa villkor med av-
seende på egendom, förmögenhet och inkomst (IPU 1995). 

I början av 2000-talet fanns det två länder där bara män och inte kvinnor 
hade rösträtt och var valbara, nämligen Kuwait och Förenade Arabemiraten. I 
Kuwait fick dock kvinnor rösträtt 2005. Kampen för kvinnlig rösträtt i Kuwait 
hade då pågått sedan början av 1960-talet (Abou-Zeid 2006:169-170, jfr. 
Alnajjar 2001:479). Även i Förenande Arabemiraten gäller enligt 1971 års 
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konstitution en lag som enbart ger män rätt att rösta. I realiteten utses parla-
mentet i Förenade Arabemiraten indirekt av de sju emiratens emirer, men 
kvinnor kan inte utses som parlamentsledamöter. Därutöver finns det flera 
länder i världen som inte har något parlament överhuvudtaget, t.ex. Brunei och 
Oman. Det finns också flera länder där parlamentet inte väljs direkt av medbor-
garna utan utses indirekt, t.ex. Kina där Nationella folkkongressens ledamöter 
utses av folkkongresserna på regional nivå (Manion 2006:423). I Saudiarabien 
utses parlamentet av kungen och både män och kvinnor saknar således rösträtt. 
Män kan dock till skillnad från kvinnor utses som parlamentsledamot av 
kungen. Inför de lokalval som 2005 skulle hållas i Saudiarabien för första 
gången, diskuterades det inledningsvis om kvinnor skulle få deltaga. Till slut 
bestämdes det att bara män skulle få rösträtt och kunna väljas (Abou-Zeid 
2006:183-185). 

I de länder där kvinnor har rösträtt och är valbara, har det vanligaste 
förfarandet varit att kvinnlig valbarhet erkänts vid samma tillfälle som kvinnlig 
rösträtt. Så var det i ungefär 90 procent av världens nuvarande stater. I figur 4:1 
visas att det finns ett starkt samband mellan årtalen då kvinnlig rösträtt respek-
tive kvinnlig valbarhet infördes. Det land som var först ut med att införa båda 
dessa medborgerliga rättigheter för kvinnor var Australien 1902. Aboriginiska 
kvinnor och män i Australien fick dock rösträtt först 1962. I vissa delstater 
hade kvinnor haft rösträtt till delstatsparlamenten sedan mitten av 1890-talet. 
Den första kvinnliga parlamentsledamoten i Australien blev – trots den tidiga 
rösträtten och valbarheten – inte invald i parlamentet förrän 1943 (IPU 1995, 
Sawer & Simms 1993:1-28, jfr. Smart 2000). 

Det finns bara fyra länder i världen där kvinnors valbarhet erkändes före 
kvinnors rösträtt: USA, Guyana, Nederländerna och Papua Nya Guinea. I USA 
anses kvinnors valbarhet ha erkänts redan i 1788 års konstitution, d.v.s. efter 
den amerikanska revolutionen. Detta beror på att rätten att ställa upp i val 
beskrevs i könsneutrala termer, men den första kvinnliga parlamentsledamoten 
valdes ändå inte in förrän 1917. Kvinnor hade redan före den amerikanska 
revolutionen haft vissa politiska rättigheter, t.ex. rösträtt, och hade bl.a. kunnat 
väljas till olika poster. I och med revolutionen blev dock rösträtten strikt förbe-
hållen män. Rösträtt för kvinnor infördes inte förrän 1920 (IPU 1995, jfr. Darcy 
m.fl. 1994:6-10). I Guyana infördes kvinnlig valbarhet 1945, åtta år före erkän-
nandet av kvinnlig rösträtt. Detta var dock medan Guyana ännu var en brittisk 
koloni och parlamentet sammanträdde egentligen inte som ett självständigt, 
lagstiftande organ innan allmän rösträtt införts 1953 (IPU 1995). Båda dessa fall 
antyder således att kvinnor egentligen inte varit valbara på samma villkor som 
män förrän efter det att kvinnlig rösträtt iförts. I Nederländerna blev kvinnor 
valbara 1917, men fick rösträtt först 1919 (Leijenaar 1998:94). Den första 
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kvinnliga parlamentsledamoten i Nederländerna valdes således in 1918 av 
enbart manliga väljare (Leijenaar 1993:214). 

Figur 4:1. Sambandet mellan införande av kvinnlig valbarhet och kvinnlig rösträtt. 
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Anm.: USA och Kuwait är ej inkluderade i figuren. 
Källa: Egen bearbetning av data från IPU (1995). 

Det finns desto fler exempel på länder där kvinnlig rösträtt införts före valbar-
het för kvinnor. I dessa fall har kvinnors kompetens som väljare erkänts, medan 
de först vid ett senare tillfälle erkändes som politiker. Nya Zeeland var det första 
landet i världen som gav kvinnor allmän rösträtt. Det skedde 1893 och då erhöll 
även maoriska kvinnor rösträtt (Dalziel 2000:95-99). Däremot blev kvinnor 
valbara först 1919 (IPU 1995). Ett annat exempel är El Salvador. Där fick 
kvinnor rösträtt 1939, men kvinnlig valbarhet erkändes inte förrän 1961. Ett 
tredje exempel är Djibouti där kvinnor fick rösträtt 1946, men kunde väljas till 
parlamentet först fyrtio år senare: 1986 (IPU 1995). Sammanfattningsvis har 
kvinnor idag rösträtt på samma villkor som män i så gott som alla länder i 
världen. I de flesta länder infördes kvinnlig rösträtt och valbarhet vid samma 
tidpunkt, även om det finns några undantag.  
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4.1.2 Från valbarhet till representation 

Ovan nämndes att kvinnlig valbarhet är en nödvändig förutsättning för att 
kvinnor skall erhålla politisk representation. När kvinnor väl blev valbara på 
samma villkor som män, dröjde det i de flesta länder inte länge förrän den 
första kvinnan valdes in i parlamentet. Detta visas i figur 4:2. En handfull län-
der hade år 2005 fortfarande aldrig haft någon kvinnlig parlamentsledamot. Det 
är dels Förenade arabemiraten och Saudiarabien där kvinnor ännu inte är valba-
ra, dels Kuwait, Mikronesien och Palau (IPU 1995, IPU databas).  

Figur 4:2. Samvariationen mellan införandet av kvinnlig valbarhet och första kvinnliga 
ledamot i parlamentet. 
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Anm.: USA och Kuwait är ej inkluderade i figuren. 
Källa: Egen bearbetning av data från IPU (1995), IPU databas. 

I många fall valdes kvinnor in i parlamentet i det första valet då de var valbara, 
t.ex. i Sverige och Finland. I ett fåtal fall fanns det redan kvinnor i parlamentet 
när samtliga restriktioner för kvinnlig valbarhet upphävdes (länder i den nedre 
högra diagonalen i diagrammet). Detta berodde på att det hade funnits en 
begränsad valbarhet för kvinnor innan den allmänna rösträtten infördes, vilket 
nämndes i avsnittet ovan. Den kvinnliga valbarheten har alltså införts i 
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”etapper” och utvidgats över tid till att slutligen omfatta alla kvinnor. I Stor-
britannien och Irland infördes allmän valbarhet för kvinnor 1928, men de första 
kvinnorna valdes in i parlamentet redan 1918 då bara kvinnor över 30 år var 
valbara. I Belgien infördes allmän valbarhet för kvinnor 1921, men den första 
kvinnan valdes in parlamentet 1921 när bl.a. kvinnliga anhöriga till soldater som 
dött under första världskriget blev valbara. I Sydafrika fick vita kvinnor rätt att 
ställa upp i val 1930 och den första kvinnan valdes in i parlamentet 1933. All-
män valbarhet för kvinnor, oavsett hudfärg, infördes dock först 1994. I Samoa 
infördes allmän valbarhet för kvinnor 1990, men från 1976 fanns det två platser 
i parlamentet vikta för kvinnliga ledamöter (IPU 1995).  

I en del länder tog det desto längre tid efter det att allmän rösträtt införts 
tills den första kvinnliga ledamoten tog plats i parlamentet (länder i den övre 
vänstra diagonalen i diagrammet). I Nya Zeeland, som var så tidigt ute med 
kvinnlig rösträtt 1893, valdes ingen kvinna in i parlamentet förrän 1933. I USA 
tog det hela 129 år mellan införandet av kvinnlig valbarhet 1788 och den första 
kvinnliga parlamentsledamoten; först 1917 blev en kvinnlig kandidat invald i 
representanthuset. I Australien infördes kvinnlig valbarhet 1902, men den 
första kvinnliga ledamoten valdes in först 1943. Även i många länder i Afrika, 
Latinamerika och Asien dröjde det några år efter införandet av kvinnlig rösträtt 
tills någon kvinna valdes in (IPU 1995).  

4.1.3 Kvinnlig rösträtt och kvinnorepresentation 

Kartläggningen ovan visade att det finns stora skillnader mellan världens länder 
i avseende på dels när kvinnlig rösträtt och valbarhet infördes, dels när den 
första kvinnliga parlamentsledamoten valdes in. Finns det då något samband 
mellan kvinnorepresentationen i parlamentet och dessa viktiga institutionella 
förändringar? Eller är det så att dessa centrala genombrott för kvinnor i 
politiken inte spelar någon roll för dagens situation? Detta undersöks genom 
bivariat korrelationsanalys.1 

Korrelationsanalysen visar att det finns ett tydligt positivt samband mellan 
andelen kvinnor i parlamentet 2005 och den tradition ett land har av kvinnor i 
politiken.2 Ju längre erfarenhet ett land har av kvinnlig rösträtt (r=.317, p=.000, 
N=172), kvinnlig valbarhet (r=.268, p=.000, N=172) och kvinnliga parlaments-
                                                 
1  Analysen är baserad på data från IPU (1995) och IPU databas. 
2  För att inte få negativa samband, har de två första variablerna kodats så att de mäter antal 

år sedan kvinnlig rösträtt (’KVRÖST’) respektive kvinnlig valbarhet (’KVVALB’) inför-
des i landet. USA har ett extremvärde på variabeln ’KVVALB’. Om USA exkluderas 
stiger Pearson’s r till 0.399 (p=.000, N=174). Länder som ännu ej infört kvinnlig rösträtt 
och valbarhet, samt länder där ingen kvinna ännu valts in i parlamentet, saknar värden 
och faller därför bort. 
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ledamöter (r=.363, p=.000, N=164), desto högre är kvinnorepresentationen i 
parlamentet. En förklaring till det kan vara att en längre tradition av kvinnliga 
politiker gör att normer om att både kvinnor och män kan vara politiker har 
större spridning i samhället. En annan förklaring kan vara att kvinnors politiska 
engagemang är bättre förankrat i t.ex. de politiska partierna när kvinnor erhöll 
rösträtt tidigt. En tredje förklaring kan vara att kvinnlig rösträtt infördes tidigt i 
länder där det redan rådde en mer modern syn på kön och kvinnors politiska 
engagemang och att detta naturligtvis består än idag. I vissa studier används just 
införandet av kvinnlig rösträtt som ett mått på en mer egalitär kultur (se t.ex. 
McAllister & Studlar 2002:245-246). En fjärde förklaring kan vara att ju längre 
kvinnor har haft rösträtt, desto högre valdeltagande uppvisar de och kvinnliga 
väljare tenderar ofta att rösta på kvinnliga kandidater i högre grad än manliga 
väljare (jfr. Kenworthy & Malami 1999:239). 

Samtidigt finns det anledning att hantera resultatet av korrelationsanalysen 
med en viss försiktighet, eftersom det kan råda ett s.k. skensamband. De länder 
som har en lång tradition av kvinnlig rösträtt är främst de ekonomiskt utveck-
lade länderna i Europa och Nordamerika, medan de länder som infört kvinnlig 
rösträtt i ett senare stadium domineras av såväl nya demokratier som icke-
demokratier i Asien och Afrika. I t.ex. Europa är det genomsnittliga året för 
införande av kvinnlig rösträtt 1934, medan det är 1954 i Asien och 1961 i 
Afrika söder om Sahara. Detta innebär att det kan finnas andra faktorer som 
påverkar sambandet, men troligen är det ändå så att det finns ett positivt sam-
band mellan kvinnorepresentationen i parlamentet och tradition av kvinnor i 
politiken. Härnäst riktas uppmärksamheten åt kvinnorepresentationen i andra 
politiska organ. 

4.2 Kvinnorepresentation i olika politiska organ 

I detta avsnitt testar jag om kvinnorepresentationen i underhuset år 2005 
uppvisar signifikanta samband med andra variabler som mäter kvinnors poli-
tiska ställning. Min beroende variabel, kvinnorepresentationen i parlamentets 
underhus, kan i så fall antas fånga upp andra indikatorer på kvinnors politiska 
villkor. De variabler som jag tittar på kan delas in i tre kategorier: (1) Kvinno-
representation på nationell nivå (avsnitt 4.2.1), (2) kvinnorepresentation på lokal 
nivå (avsnitt 4.2.2) samt (3) FN-konventioner om kvinnors mänskliga och 
politiska rättigheter (avsnitt 4.2.3). I avsnitt 4.2.4. görs en faktoranalys av alla 
dessa variabler. 
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4.2.1 Kvinnor i politiken på nationell nivå 

På nationell nivå studeras kvinnorepresentationen i regeringen och i parlamen-
tets båda kamrar3 samt indexet GEM år 2005.4 Det finns en positiv korrelation 
mellan kvinnorepresentationen i underhuset och i överhuset (r=.598, p=.000, 
N=71). Sambandet är relativt starkt, men inte perfekt. En förklaring till att 
sambandet inte är starkare kan vara att överhuset är direktvalt i vissa länder och 
indirekt valt i andra, och att det således inte är samma mekanismer som påver-
kar kvinnorepresentationen. Vidare varierar överhusets betydelse mellan olika 
politiska system. I vissa länder har överhuset främst en symbolisk funktion och 
i andra har det en viktig roll i lagstiftningsprocessen (se t.ex. Tsebelis & Money 
1997). För att testa om detta möjligtvis kan vara en förklaring, analyserades 
skillnaderna i kvinnorepresentation i överhuset mellan federationer (N=15) och 
enhetsstater (N=49). Kvinnorepresentationen i överhuset är i snitt 16,8 procent 
i enhetsstater och 21,0 procent i federala stater (2005). Variansanalys visar dock 
att denna skillnad inte är signifikant (Eta2=.022, p=.211, N=74). 

Kvinnorepresentationen i underhuset samvarierar även positivt med andelen 
kvinnor i regeringen år 2005. Detta samband är relativt starkt (r=.577, p=.000, 
N=157) och innebär att ju högre andel kvinnor i underhuset, desto fler kvinn-
liga ministrar. Sambandet är helt logiskt och det är nästan överraskande att det 
inte var ännu starkare. I figur 4:3 visas att de flesta länder med en hög andel 
kvinnor i parlamentet 2005 även hade en hög andel kvinnliga ministrar. Exem-
pel på dylika länder var Sverige, Norge, Finland, Spanien, Tyskland, Sydafrika 
och Österrike. De flesta av världens länder hade dock en ganska låg kvinno-
representation – under 20 procent – i både parlament och regering. Sedan fanns 
det en liten grupp länder med en låg kvinnorepresentation i parlamentet, men 
ändå en hög andel kvinnliga ministrar. Det gällde t.ex. Guinea-Bissau, Slovenien 
och Paraguay. Avslutningsvis fanns det också ett par länder vars kvinnorepre-
sentation i parlamentet låg kring eller över genomsnittet, men som inte hade en 
enda kvinna i regeringen. Det handlar bl.a. om Singapore, Dominica och Slova-
kien. Även om det alltså fanns en tydlig tendens att en hög kvinnorepresenta-
tion i regeringen och parlamentet samvarierar, fanns det många länder som 
avvek från detta. 

                                                 
3  Bortfallet är litet vad gäller ’ÖVERHUS’ och ’REGERING’. För den förstnämnda 

variabeln finns data för i princip alla länder som har ett tvåkammarparlament. För den 
andra variabeln saknas data för ett trettiotal länder. Det handlar främst om befolk-
ningsmässigt små stater. Min bedömning är att det inte påverkar analysen.  

4  Analysen är baserad på data från IPU databas och UNDP (2005). 



  72 

Figur 4:3. Samvariationen mellan andelen kvinnor i parlamentet och i regeringen 2005. 

Andel kvinnor i parlamentet 2005

5550454035302520151050

A
nd

el
 k

vi
nn

or
 i 

re
ge

rin
ge

n 
20

05

60

50

40

30

20

10

0

SWE
ESP

FINDEU
NOR

ZAF
GRD

GNB
NLD RWASLV

DNKHRV
PRY

BRB GBRLSO ISL
PHLGTM CRI

UGA NZL
BELSENTGO NAMCPV

KAZ ISR CUBTZALUX
MOZ

BLRMEXBHR ARG
TUN

SVKARM DMA

 
Källa: Egen bearbetning av data från IPU databas och UNDP (2005). 

Det av UNDP konstruerade indexet Gender Empowerment Measurement (GEM) 
mäter skillnader mellan könen i ekonomiskt deltagande och beslutsfattande; 
politiskt deltagande och beslutsfattande; samt makt över ekonomiska resurser.5 
Det är således ett relativt brett mått på kvinnors möjligheter till politisk och 
ekonomisk makt och inflytande. Eftersom politiskt deltagande och beslutsfat-
tande i indexet bl.a. mäts genom kvinnorepresentationen i parlamentet, korre-
lerar GEM starkt positivt med andelen kvinnliga parlamentsledamöter år 2005 
(r=.782, p=.000, N=80).6 Korrelationen antyder också att det finns ett samband 
mellan politisk makt och ekonomisk makt. När övriga tre variabler som ingår i 

                                                 
5  Se t.ex. UNDP (2005:345) och UNDP (1995:82-86) för en beskrivning av hur GEM 

konstrueras. 
6  Det finns ett stort bortfall vad gäller variabeln ’GEM’. Data saknas framför allt för Nord-

afrika, Afrika söder om Sahara, Asien och delvis Latinamerika. Det finns t.ex. bara data 
för fyra stater i Afrika söder om Sahara (Botswana, Namibia, Swaziland och Tanzania). 
En bortfallsanalys visar att det råder klart signifikanta skillnader  med avseende på BNP 
per capita (p=.000) och kvinnorepresentation i parlamentet (p=.004) mellan länder med 
respektive utan värde på variabeln ’GEM’. Resultatet av analysen av variabeln ’GEM’ 
måste därför tolkas försiktigt. 
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GEM analyseras, är dock sambanden svaga. För det första analyseras andelen 
kvinnor inom ledande befattningar, vilket inkluderar allt från företagsledare till 
statssekreterare (r=.245, p=.027, N=82), för det andra andelen kvinnor inom 
yrken med teoretisk specialistkompetens, som ingenjörer, sjukvårdspersonal 
och lärare (r=.218, p=.048, N=83) och för det tredje kvinnors inkomst i procent 
av mäns inkomst (r=.304, p=.000, N=144).7 Att sambanden inte är så starka 
innebär att kvinnors politiska ställning inte nödvändigtvis sammanfaller med 
kvinnors ekonomiska ställning. Kvinnorepresentationen kan således vara låg i 
länder där kvinnor ändå i hög grad lyckas uppnå höga poster i samhället i 
övrigt, och tvärtom.  

4.2.2 Kvinnor i politiken på lokal nivå 

Den andra kategorin variabler behandlar kvinnorepresentationen på lokal nivå i 
mitten av 1990-talet. Det är svårt att analysera kvinnorepresentationen på såväl 
lokal som regional nivå i världen, eftersom det i hög grad saknas sammanställd 
statistik av detta. Detta är således ett område där det råder stora kunskapsluckor 
och där information om situationen i många länder är obefintlig (IULA 
1998:17). Det finns bara en enda större sammanställning av situationen i värl-
dens kommuner, gjord av UNDP, som sammanställt de landrapporter som 
länderna skickade in inför FN:s fjärde internationella kvinnokonferens i Peking 
1995. Även i denna sammanställning ingår det bara ett sjuttiotal länder. 
Statistiken är dessutom inte helt aktuell, utan från perioden 1990-1994 (UNDP 
1995).8 Det är dock denna som används i analysen i detta kapitel, eftersom det 

                                                 
7  De två yrkeskategorierna motsvarar ILOs grupp 1 (Legislators, senior officials and managers) 

och grupp 2 (Professionals) enligt ISCO-88. (Se UNDP 1995:82-83 för en diskussion och 
beskrivning.) Tyvärr finns det ett relativt stort bortfall vad gäller vissa av variablerna; se 
fotnot om GEM ovan. 

8  Bortfallet är stort i alla delar av världen utom i Västeuropa. Data finns för drygt en 
fjärdedel av länderna i Nordafrika och Mellersta Östern samt Afrika söder om Sahara och 
för drygt en tredjedel av länderna i Asien och Östeuropa. Dessutom saknas data för hälf-
ten av de latinamerikanska länderna. En bortfallsanalys visar dock att om de västeurope-
iska länderna exkluderas, finns det inte några signifikanta skillnader med avseende på BNP 
per capita eller kvinnorepresentation i parlamentet mellan länder med respektive utan 
värde på kommunfullmäktigevariabeln. Om de västeuropeiska länderna inkluderas är 
skillnaderna däremot klart signifikanta (p=.000) och resultatet av analysen av fullmäktige-
variabeln måste därför tolkas försiktigt. Detsamma gäller borgmästarvariabeln, men där är 
det svårare att avgöra om bortfallet beror på brist på data eller på att länderna helt enkelt 
inte tillämpar ett system med borgmästare på kommunal nivå. Uppgifter om detta finns 
inte tillgängligt för hela världen. 
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inte finns någon annan statistik att tillgå.9 Att själv samla in dessa uppgifter för 
samtliga länder från landspecifika primär- och sekundärkällor bedömdes inte 
som möjligt. Någon sammanställning av den regionala nivån finns inte tillgäng-
lig, men ett huvudproblem är egentligen att den regionala nivån och dess poli-
tiska organ kan se så olika ut i olika länder. I vissa federala stater avser man 
kanske främst delstatsnivån, medan man i andra länder avser motsvarande vår 
landstingskommunala nivå. UNDP:s datamaterial som behandlar kvinno-
representationen på lokal nivå består av två variabler: Dels andel kvinnor i 
kommunfullmäktige eller motsvarande, dels andel kvinnliga borgmästare.  

Både andel kvinnor i kommunfullmäktige och andel kvinnliga borgmästare 
korrelerar positivt med kvinnorepresentationen i underhuset (r=.538, p=.000, 
N=75 respektive r=.357, p=.000, N=77). Det finns således ett samband mellan 
kvinnorepresentationen på olika nivåer, men sambanden är kanske något 
svagare än förväntat. I t.ex. Sverige låg kvinnorepresentationen i parlamentet 
mycket nära den genomsnittliga kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige 
under hela 1900-talet. Det är tydligt att detta inte är ett mönster som åter-
kommer i alla länder, utan att det istället kan råda stora skillnader mellan natio-
nell och lokal nivå.  

Generellt var kvinnorepresentationen ett par procent högre på lokal än på 
nationell nivå i mitten av 1990-talet. I de länder där uppgifter om kvinno-
representationen på lokal nivå finns tillgängliga, var medelvärdet på nationell 
nivå 12 procent och på lokal nivå 14 procent. Det var bl.a. i de postsovjetiska 
länderna som kvinnorepresentationen var avsevärt högre på lokal nivå än på 
nationell. I t.ex. Ryssland var kvinnorepresentation 12 procent i parlamentet 
och 30 procent i kommunfullmäktige 1995. I Ukraina var kvinnorepresentation 
4 procent i parlamentet och 31 procent i kommunfullmäktige. Andra länder 
med avsevärt högre kvinnorepresentation på nationell nivå än på lokal nivå var 
Australien, Frankrike, Irland, Storbritannien, USA, Venezuela och Yemen. 
Exempel på länder med lägre kvinnorepresentation på nationell nivå än på lokal 
nivå var Luxemburg, Rwanda och Tanzania. 

Den genomsnittliga andelen kvinnliga borgmästare var 7 procent i mitten av 
1990-talet. Detta innebär att andelen kvinnliga borgmästare i princip var lägre 
än andelen kvinnliga kommunfullmäktigeledamöter i de flesta länder. Det finns 
ändå ett tydligt samband mellan andelen kvinnliga borgmästare och andelen 
kvinnliga kommunfullmäktigeledamöter (r=.63, p=.000, N=53).  

                                                 
9 Det finns dock några enstaka kartläggningar av vissa regioner, t.ex. Nord- och Latin-

amerika (ICRW 2001) eller delar av Europa (CEMR 1999, EU/Regionkommittén 1999, 
Lidström 2003, Me & Giovannelli 2003). Dessa täcker sällan utvecklingen över tid. 
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4.2.3 Kvinnors politiska och mänskliga rättigheter 

Att kvinnor har samma politiska rättigheter som män är en viktig indikator på 
kvinnors politiska status. Det är dock något som ännu inte är självklart i alla 
länder. I detta avsnitt analyseras vilket samband kvinnorepresentationen har 
med ländernas beredvillighet att tillförsäkra kvinnor politiska rättigheter och 
ökade möjligheter att deltaga i politiken. Detta mäts genom att undersöka ratifi-
ceringen av två viktiga FN-konventioner om kvinnors rättigheter. Den första är 
Konventionen om kvinnans politiska rättigheter (Convention on the Political Rights of 
Women, CPRW), som antogs av FN 1953. Den andra är Konventionen om avskaf-
fandet av all slags diskriminering av kvinnor (Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women, CEDAW), som antogs av FN 1979 
(UN 2000:151-153).10 CEDAW anses på många sätt vara ett stort steg i för-
söken att upphäva såväl laglig som olaglig diskriminering av kvinnor (UNDP 
1995:42-45). År 2005 hade CPRW ratificerats av 113 stater och CEDAW av 
167 stater. 

Ratificerandet av såväl CPRW som CEDAW uppvisar ett svagt signifikant 
samband med kvinnorepresentationen (r=.190, p=.012, N=176 respektive 
r=.277, p=.000, N=176).11 Länder som har ratificerat fördragen tenderar 
således att ha en något högre kvinnorepresentation än övriga stater. Andelen 
kvinnor i parlamentet korrelerar inte så starkt med ratificerandet av dessa kon-
ventioner. En förklaring till det kan vara att konventionerna över tid har ratifi-
cerats av alltfler stater och att variationen i dessa variabler således är liten. En 
annan förklaring kan vara att CEDAW egentligen inte är tvingande på något sätt 
(jfr. Paxton 1997:450, Mateo Diaz 2005:66). Tidigare i kapitlet analyserades 
kvinnlig rösträtt och kvinnlig valbarhet, som mer konkret mäter kvinnors poli-
tiska rättigheter. Det finns ett positivt samband mellan dessa två institutioner 
och ratificerandet av fördragen men det är relativt svagt, både när det gäller 
antal år kvinnor haft rösträtt respektive varit valbara (r≤.28, p=.000, N=183) 
och om kvinnlig rösträtt respektive valbarhet har införts i landet över-
huvudtaget (r=.32, p=.000 för CEDAW, r=.15, p=.000 för CPRW, N=191 för 

                                                 
10 Variablerna ’CPRW’ och ’CEDAW’ är dummyvariabler, som antar värdet 0 om landet 

inte har ratificerat konventionen och 1 om landet har ratificerat konventionen. Länder 
som har signerat men inte ratificerat konventionen har kodats som 0 (se UN 2000:175). 
Ett försök har även gjorts att testa kvinnorepresentationens samvariation med vilket år 
fördragen ratificerades. Sambandet mellan kvinnorepresentationen och året för ratifice-
ring av CPRW är svagt negativt (r=-.199, p=.012), medan det inte finns något signifikant 
samband med ratificerandet av CEDAW.  

11 Eftersom både ’CPRW’ och ’CEDAW’ är variabler på nominalskalenivå, har även Eta 
beräknats för sambandet. Resultatet visade sig bli ungefär detsamma  
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båda). Även om det finns samband, verkar det således som om fördragsvariab-
lerna inte fångar upp kvinnors politiska ställning särskilt väl. 

4.2.4 Faktoranalys 

Nästan alla politiska variabler uppvisade ett samband med kvinnorepresenta-
tionen i underhuset. För vissa variabler var dock sambandet svagare och för 
andra var det starkare. Är det då så att dessa politiska variabler kan betraktas 
som en och samma dimension av kvinnors politiska status, d.v.s. att alla dessa 
variabler hänger ihop? Detta kommer att analyseras nedan med hjälp av 
faktoranalys. I de modeller eller uppsättningar av olika variabler som testas, 
eftersträvar jag att inkludera så många länder och variabler som möjligt, men 
ändå få fram en enfaktorlösning med hög andel förklarad varians. På så sätt kan 
faktoranalysen visa att variablerna verkligen är indikatorer på en och samma 
faktor. Resultatet av faktoranalysen redovisas i tabell 4:1. 

Tabell 4:1. Resultat av faktoranalys, totalt 13 testade modeller. Förenklad tabell. 
Indikatorer på respektive faktor, andel förklarad varians av samtliga faktorer  
samt antal länder i analysen. 

 Inklusive ’ÖVERHUS’ Exklusive ’ÖVERHUS’ Fördrag 

Indikator: A B C D E F G H I J K L M 

KVREPR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

REGERING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 

ÖVERHUS 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 

GEM 1 1 1 2 - 1 1 1 1 - 1 - - 

COUNCIL 2 - 1 2 - 1 1 - 1 - 1 - - 

MAYOR 3 - - 2 - - 1 - - - 1 - - 

CPRW  3 2 2 - 2 - 2 2 2 1 - 1 1 

CEDAW 2 2 3 - 2 - 3 2 2 1 - 1 1 

Antal faktorer m.  
eigenvalue > 1 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 1 1 1 

% förklarad varians  77.8 66.2 80.3 74.4 67.1 65.6 80.5 70.5 67.3 43.7 64.4 49.9 63.4 

N= 18 40 27 18 68 27 37 80 52 157 37 176 191 

Anm.: Principal komponentanalys med varimax-rotation. Siffran för respektive variabel visar den 
faktor som variabeln laddar högst på. Streck [ - ] innebär att variabeln inte har inkluderats i 
analysen.  
Källa: Egen bearbetning av data från IPU databas, UNDP (1995), UNHCHR (2002a), UNDP 
(2005). 
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Det stora bortfallet av länder är självklart ett problem. Data saknas framför allt 
för variablerna ’GEM’, ’COUNCIL’ och ’MAYOR’. Faktoranalysen får således 
tolkas försiktigt och inte generaliseras utöver de länder som faktiskt ingår i de 
skattade modellerna. Ett annat problem är att värdena för ’COUNCIL’ och 
’MAYOR’ är från perioden 1990-1994 och kan ha förändrats avsevärt efter det. 
Det är ändå intressant att göra en faktoranalys för att fördjupa analysen.  

Tabell 4:1 visar att det inte är möjligt att extrahera bara en faktor med alla 
variabler. Om alla variabler inkluderades i analysen, blev resultatet tre faktorer 
som tillsammans förklarade 78 procent av variansen (modell A). I denna modell 
ingick dock bara 18 länder.12 I ett andra steg varierades därför de inkluderade 
variablerna för att öka antalet länder och undersöka om en enfaktorlösning var 
möjlig. Dock eftersträvades fortfarande en teoretiskt intressant sammansättning 
av variabler. Variabeln ’ÖVERHUS’ begränsar antalet inkluderade länder, 
eftersom bara ett drygt sjuttiotal av världens länder har ett tvåkammarsystem 
och därmed ett värde på variabeln. Därför testades modeller både med (modell 
B - F) och utan (modell G - K) denna variabel. De flesta modeller resulterade i 
en faktor med representationsvariabler och en eller två faktorer med fördrags-
variabler. Även variabeln ’MAYOR’ begränsade antalet inkluderade länder och 
exkluderades därför från de flesta modeller. Det var alltså inte möjligt att erhålla 
en enfaktorlösning om inte antalet variabler begränsades kraftigt, t.ex. genom 
att bara representations- eller fördragsvariabler inkluderades. Flera av variablerna 
var dessutom flerdimensionella, d.v.s. de laddade relativt starkt på mer än en av 
faktorerna. Det fullständiga resultatet av några intressanta resultat redovisas 
närmare i tabell 4:2.  

I modell E har kommunvariablerna och GEM exkluderats. Detta resulterar i 
en tvåfaktorlösning, där representations- och fördragsvariablerna laddar högst 
på varsin faktor. I modell F exkluderas fördragsvariablerna samt ’MAYOR’ och 
resultatet blir då en klar enfaktorlösning. I modell H exkluderas kommunvariab-
lerna samt kvinnorepresentationen i överhuset. På så sätt får jag fram en faktor-
lösning där även länder med enkammarparlament ingår. Även denna analys 
resulterar i en tvåfaktorlösning, där fördrags- och representationsvariablerna 
delar sig. I modell K inkluderas samtliga representationsvariabler, utom kvinno-
representationen i överhuset. Detta ger en klar enfaktorlösning. I modell L 
slutligen inkluderas endast kvinnorepresentationen i underhuset och fördrags-
variablerna, vilket även det ger en tydlig enfaktorlösning.  

 

                                                 
12 Dessa 18 länder med data för alla variabler är Chile, Colombia, Dominikanska republiken, 

Fiji, Filippinerna, Irland, Italien, Japan, Nederländerna, Paraguay, Polen, Ryssland, 
Spanien, Thailand, Tjeckien, Trinidad and Tobago, Uruguay och USA. 
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Tabell 4:2. Resultat av faktoranalys. Faktorladdningar, eigenvalue, andel förklarad varians. 
 Modell E Modell F Modell H Modell K Modell L 

INDIKATOR: 1 2 1 1 2 1 1 

KVREPR .862 .133 .914 .900 .179 .859 .682 
REGERING .781 .091 .710 .839 .091 .750 - 
ÖVERHUS .818 -.146 .794 - - - - 
GEM - - .927 .899 .083 .887 - 
COUNCIL - - .671 - - .807 - 
MAYOR - - - - - .706 - 
CPRW  -.142 .807 - .205 .630 - .678 
CEDAW .204 .757 - -.010 .846 - .756 

Eigenvalue 2.097 1.258 3.280 2.504 1.020 3.221 1.496 

% förklarad varians  41.9 25.1 65.6 50.1 20.4 64.4 49.9 

Eigenvalue på första  exkluderade faktorn .722 .890 .856 .799 .810 

N 68 27 80 37 176 

Anm.: Principal komponentanalys med varimax-rotation. Streck [ - ] innebär att variabeln inte 
har inkluderats i analysen. Laddningarna har ”fetats” på den faktor där respektive variabel laddar 
högst (inom respektive modell).  
Källa: Egen bearbetning av data från IPU databas, UNDP (1995), UNHCHR (2002a), UNDP 
(2005). 

Resultatet av faktoranalysen är att de undersökta variablerna utgör flera olika 
dimensioner av kvinnors politiska status. Det mest påtagliga är att kvinnorepre-
sentationsvariablerna och fördragsvariablerna uppenbarligen inte kan ses som 
mått på samma fenomen för de studerade länderna. En förklaring till detta kan 
vara att alltfler länder har ratificerat fördragen i ett försök att efterlikna andra 
länder och inte för att synen på kvinnor som medborgare och politiker och 
således kvinnors politiska ställning har förbättrats i landet.13 I avsnittet ovan 
(avsnitt 4.2.3) framgick också att fördragsvariablerna inte uppvisar något särskilt 
starkt samband med varken kvinnors representation i parlamentet eller med när 
kvinnlig rösträtt infördes. 

Övriga representationsvariabler – andel kvinnor i underhuset, andelen 
kvinnliga ministrar, andel kvinnor i överhuset, andel kvinnor i kommunfullmäk-
tige och GEM – verkar dock vara endimensionella för de studerade länderna. I 
faktoranalysen av dessa variabler (modell F), laddar alla starkt på en faktor. 
Slutsatsen blir att dessa variabler samvarierar på ett intressant sätt och att alla 
dessa variabler kan betraktas som indikatorer på kvinnors politiska ställning. 

                                                 
13 Se Ramirez m.fl. (1997) som för ett liknande resonemang om införandet av kvinnlig röst-

rätt. 
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Trots de begränsningar som faktoranalysen har med tanke på det stora bort-
fallet, får den därför anses stärka resultatet från korrelationsanalysen där kvin-
norepresentationen på olika nivåer och i olika organ uppvisade ganska starka 
samband med andelen kvinnor i underhuset. En sista slutsats av faktoranalysen 
är att ratificering av de studerade fördragsvariablerna inte kan sägas indikera 
samma sak som representationsvariablerna, även om en viss samvariation påvi-
sades i den bivariata analysen. 

Andelen kvinnliga ledamöter i underhuset bör alltså kunna betraktas som en 
indikator på kvinnors politiska status i stort, även om samvariationen inte är 
perfekt. Vissa variabler har både i den bivariata analysen och i faktoranalysen 
inte riktigt uppvisat det starka samband som förväntats. Det gäller framför allt 
kvinnorepresentationen på lokal nivå. I nästa avsnitt studeras den rumsliga 
variationen i representationsvariablerna för att synliggöra rumsliga mönster. Det 
kan helt enkelt vara så att variablerna samvarierar i vissa regioner men inte i 
andra, och att detta kan vara en förklaring till att sambanden är lägre än förvän-
tat. 

4.3 Rumslig variation i kvinnors politiska status 

4.3.1 Regioner i avhandlingens kapitel 4 och kapitel 5 

För att kunna synliggöra eventuella rumsliga mönster, har jag delat in världens 
länder i olika regioner. När världen skall delas in i olika regioner, brukar vanligt-
vis två grupper av kriterier beaktas. För det första tas hänsyn till geografiska krite-
rier, d.v.s. naturliga gränser som hav, berg, öknar eller floder, och för det andra 
beaktas kulturella gränser (se t.ex. de Blij & Muller 1998). Ofta resulterar dock 
en dylik indelning i alltför många regioner med mycket stora skillnader i antalet 
länder per grupp. I min indelning har jag beaktat såväl geografiska som kultu-
rella faktorer, men också försökt skapa ett begränsat antal regioner med ungefär 
lika många länder per region. Dessa två krav har vägts mot varandra. I kapitlen 
används sex regioner: (1) Nordafrika, Mellersta Östern och Centralasien, (2) 
Afrika söder om Sahara, (3) Asien och Stillahavsregionen (exkl. Centralasien, 
Mellersta Östern, Australien och Nya Zeeland), (4) Latinamerika och Karibien, 
(5) Västeuropa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland, (6) Öst- och 
Centraleuropa samt Ryssland.14  

En dylik förenkling är nödvändig för att materialet skall bli hanterbart, men 
innebär även nackdelar. Bland annat osynliggörs de ofta stora skillnaderna som 
råder inom regionerna. Vidare bör den kulturella likheten inom regionerna inte 

                                                 
14 Liknande regioner används av t.ex. Moore & Shackman (1996), Paxton 1997, Kenworthy 

& Malami (1999). 
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överskattas. Det är viktigt att beakta detta när eventuella generaliseringar görs 
och slutsatser dras. I min indelning har kravet på operationaliserbara regioner 
inneburit att vissa regioner är kulturellt lika (t.ex. den västeuropeiska regionen), 
medan andra regioner är mer heterogena (t.ex. Asien eller Nordafrika, Mellersta 
Östern och Centralasien). 

4.3.2 Kvinnors politiska status i olika regioner 

Hur varierar då kvinnors politiska status mellan de olika regionerna? I tabell 4:3 
redovisas medelvärden och standardavvikelser på representationsvariablerna. 
En slutsats som snabbt kan dras är att de högsta medelvärdena genomgående 
tenderar att återfinnas i den västeuropeiska regionen, medan de lägsta värdena 
återfinns i Nordafrika, Mellersta Östern och Centralasien. Övriga regioner 
hamnar däremellan. I tabellen synliggörs också bortfallet av länder fördelat på 
region.15 

År 2005 var andelen kvinnor i det nationella parlamentets underhus och 
överhus högst i den västeuropeiska regionen, medan den var lägst i Nordafrika, 
Mellersta Östern och Centralasien. Standardavvikelsen antyder emellertid att 
det fanns stora skillnader mellan länderna inom regionerna. Vidare var kvinno-
representationen i överhuset högre än i underhuset i alla regioner utom i de 
väst- och östeuropeiska. Där var dock skillnaderna mellan kamrarna små. Kvin-
norepresentationen i regeringen var högre än i parlamentet i den västeuropeiska 
regionen samt i Afrika söder om Sahara och Latinamerika. I övriga regioner var  
andelen kvinnliga ministrar lägre än andelen kvinnliga parlamentsledamöter. 
Lägst var andelen kvinnor i regeringarna i Nordafrika och Mellersta Östern, 
Asien och Stillahavsregionen samt Öst- och Centraleuropa, där bara några få 
procent av ministrarna var kvinnor.  

När regionernas medelvärden på de olika variablerna jämförs, synliggörs 
således vissa rumsliga mönster. En del regioner har genomgående lägre medel-
värden, medan andra regioners medelvärden tenderar att vara högre. Genom 
variansanalys undersöks om dessa skillnader är signifikanta och vilken förkla-
ringskraft regionerna har i sig. Resultatet är att ländernas regiontillhörighet 
faktiskt förklarar en hel del av variationen i de beroende variablerna, vilket inte 
är överraskande med tanke på de stora regionala skillnaderna. Regiontill-
hörigheten förklarar t.ex. mer än en fjärdedel av variationen i andelen kvinnliga 
ministrar och kvinnorepresentation i parlamentets underhus och en femtedel av  
variationen i parlamentets överhus. Ännu högre är förklaringskraften vad gäller 
’GEM’ och ’COUNCIL’, men där är bortfallet stort. 

                                                 
15 ’N’ visar antalet observationer för varje variabel. Detta kan enkelt jämföras med N totalt 

för hela regionen, d.v.s. antalet självständiga stater i respektive region. 
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Tabell 4:3. Indikatorer på kvinnors politiska status 2005. Medelvärden, standardavvikelse 
inom parantes samt variansanalys. 
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Eta2 Sign. 

KVREPR 
8.7 

(8.2) 
N=25 

15.2 
(9.6) 
N=43 

8.4 
(7.2) 
N=28 

16.1 
(8.4) 
N=33 

24.0 
(10.8) 
N=28 

16.2 
(6.5) 
N=19 

14.9 
(10.0) 
N=176 

.26 .000 

ÖVERHUS 
11.8 
(7.6) 
N=13 

20.9 
(12.4) 
N=15 

12.5 
(6.9) 
N=9 

21.2 
(13.2) 
N=18 

22.4 
(8.7) 
N=12 

11.0 
(10.0) 
N=7 

17.6 
(11.2) 
N=74 

.18 .018 

REGERING 
7.9 

(5.6) 
N=25 

15.9 
(8.5) 
N=45 

7.7 
(5.5) 
N=22 

16.6 
(10.1) 
N=34 

25.7 
(14.6) 
N=24 

8.6 
(6.1) 
N=18 

12.2 
(8.5) 

N=168 
.28 .000 

GEM 
0.340 

(0.138) 
N=9 

0.535 
(0.050) 

N=4 

0.443 
(0.116) 
N=11 

0.535 
(0.094) 
N=19 

0.755 
(0.111) 
N=22 

0.559 
(0.063) 
N=15 

0.565 
(0.167) 
N=80 

.65 .000 

COUNCIL  
9.7 

(10.6) 
N=7 

6.5 
(7.5) 
N=11 

7.5 
(6.5) 
N=11 

13.5 
(8.1) 
N=19 

20.4 
(8.0) 
N=21 

24.4 
(9.7) 
N=7 

14.2 
(10.0) 
N=76 

.38 .000 

MAYOR 

0.0 
(0.0) 
N=4 

3.8 
(5.6) 
N=19 

2.3 
(3.6) 
N=7 

8.5 
(8.1) 
N=24 

9.7 
(6.0) 
N=16 

8.4 
(6.5) 
N=8 

6.6 
(6.9) 
N=78 

.19 .007 

N totalt = 30 48 31 34 28 20 191  

Anm.: Variablerna ’COUNCIL’ och ’MAYOR’ avser situationen under perioden 1990-1994.  
Källa: Egen bearbetning av data från IPU databas, UNDP (1995), UNDP (2005). 

4.4 Avslutande diskussion 

Detta kapitel syftade till att undersöka om kvinnorepresentationen i parlamen-
tet är en god indikator på kvinnors ställning i politiken i stort. Detta gjordes 
genom att analysera samvariationen mellan kvinnorepresentationen och andra 
variabler som kan antas fånga upp kvinnors ställning i politiken i olika organ 
och på olika nivåer.  

Kvinnorepresentationen i underhuset uppvisade relativt starka samband 
med kvinnorepresentationen i andra organ. Detta innebär att kvinnorepresen-
tationen i underhuset kan ses som en indikator på kvinnors ställning i den 



  82 

nationella politiken i stort (jfr. Norris 1996:187). Samvariationen var emellertid 
inte perfekt. Det fanns alltså enskilda länder som avvek från de generella 
mönstren, vilket dock inte är överraskande. Kvinnorepresentationen kan 
således i enskilda fall vara t.ex. hög i parlamentet, men låg i regeringen. 
Generellt är dock tendensen att om kvinnorepresentationen var hög i ett organ, 
var den också hög i andra organ. I kapitlet gjordes också en kartläggning av dels 
när kvinnlig rösträtt och valbarhet infördes runt om i världen, dels när den 
första kvinnliga parlamentsledamoten valdes in. Det rådde stora skillnader 
mellan länderna i båda dessa avseenden. Detta visade sig dessutom ha ett 
samband med kvinnorepresentationen idag. Sammanfattningsvis kan slutsatsen 
dras att kvinnorepresentationen i parlamentet är jämförbar över tid och rum. 
Det finns en tendens att kvinnorepresentationen samvarierar med andra 
indikatorer på kvinnors politiska ställning och kvinnorepresentationen kan 
därför i stort anses ”betyda” ungefär samma sak, oavsett kontext. Det bör 
därför vara möjligt att göra t.ex. en totalundersökning av hela världen utan en 
alltför djärv ”concept stretching” (se t.ex. Peters 1998:19-21).  

I kapitlet utforskades även den rumsliga variationen i kvinnors politiska 
status. Detta gjordes genom att världen delades upp i olika regioner som analy-
serades genom medelvärdes- och variansanalys. Analysen visade att det finns 
signifikanta skillnader mellan regionerna och att regiontillhörigheten har en 
relativt stark förklaringskraft. Hur skall man då förstå detta? Att ett land har 
hög kvinnorepresentation för att det ligger i en viss region duger inte som 
förklaring, eftersom regionerna bara är ”etiketter” på sociala system. Det är 
således inte för att de västeuropeiska länderna geografiskt sett ligger i just Väst-
europa som deras kvinnorepresentation är hög, utan för att det finns något 
annat som de västeuropeiska länderna har gemensamt som påverkar kvinno-
representationen. Dessa ”systemnamn” (regionerna) bör därför ersättas med 
”variabelnamn”, som kontextuella variabler (Przeworski & Teune 1970:8-9, se 
även Apodaca 1998).  

Det kan t.ex. handla om socioekonomisk struktur eller institutionell utform-
ning. Att se regionvariabeln som en etikett på ännu oidentifierade generella 
variabler eller bakomliggande faktorer är ett sätt att visa och hantera rumslig 
variation. Det finns alltså vissa kontextuella skillnader med en rumslig variation 
som till viss del sammanfaller med regiongränserna och därför är regionernas 
förklaringskraft relativt hög. Denna analys kommer att utvecklas i avhandling-
ens nästa kapitel (kapitel 5). 



  83 

K A P I T E L  5  
 

Vad förklarar variationen i världen? 

Statistik från IPU (Inter-Parliamentary Union) visar att kvinnors politiska represen-
tation – mätt som andelen kvinnliga parlamentsledamöter – varierar kraftigt 
mellan världens länder. I vissa länder domineras parlamentet fullständigt av 
män, medan det i andra länder – t.ex. de skandinaviska – inte råder en lika tydlig 
manlig överrepresentation. Den genomsnittliga andelen kvinnor i världens 
parlament var drygt 15 procent år 2005 (IPU databas). Här finns således ett 
intressant empiriskt problem att gripa sig an: Hur kan man förklara denna 
variation i kvinnors politiska representation? Varför är kvinnorepresentationen 
högre i vissa länder och lägre i andra? 

Den rumsliga variationen i kvinnors politiska representation är ett empiriskt 
problem som har väckt många forskares intresse, såväl inom statsvetenskap 
som inom sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Kvinnorepresen-
tationen kan studeras i parlament på olika nivåer, i regeringar och i partier och 
kan angripas och förklaras på ett flertal sätt. Den mängd studier som finns 
inom området varierar således med avseende på analysenhet, fall och tidsperiod. 
Detta har diskuterats tidigare i avhandlingen. De statistiska tvärsnittsstudier 
som har gjorts av kvinnorepresentationen i nationella parlament, har vanligtvis 
som syfte att förklara den rumsliga variationen med hjälp av multivariat regres-
sion. Även om undantag finns, har många forskare valt att endast analysera ett 
urval länder, främst industrialiserade demokratier för att undvika fall som av-
viker alltför mycket och som försvårar möjligheten att få fram signifikanta och 
teoretiskt meningsfulla modeller. I tabell 5:1 visas några exempel på några 
studier. Det intressanta är att se hur dessa studier är baserade på varierande 
antal länder.  

Tabellen visar att det bara är några av studierna som omfattar ett större antal 
länder, t.ex. Moore & Shackman (1996), Oakes & Almquist (1993), Paxton 
(1997), Reynolds (1999) och Kunovich & Paxton (2005). Resultaten av studier-
na varierar kraftigt. Vissa forskare visar att en mängd olika variabler – socio-
ekonomiska, kulturella och institutionella – har en effekt på kvinnorepresenta-
tionen (se t.ex. Kenworthy & Malami 1999). Paxton (1997) och Reynolds 
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(1999) menar att kultur och institutioner har effekt, men inte socioekonomiska 
faktorer. Övriga totalundersökningar uppvisar enligt författarna bara sporadiska 
resultat (se t.ex. Oakes & Almquist 1993, Moore & Schackman 1996). De olika 
resultaten av dessa totalundersökningar väcker naturligtvis en viss nyfikenhet. 
Hur kan dessa studier, som har ungefär samma teoretiska utgångspunkter och 
metodologiska angreppssätt, komma fram till så skilda resultat? 

Tabell 5:1. Exempel på tidigare statistiska studier av kvinnorepresentationen i det nationella 
parlamentet. 

STUDIE FALL 
Rule (1981) 19 industrialiserade demokratier 1970-1971 
Norris (1985) 24 industrialiserade demokratier 1983 
Rule (1987) 23 industrialiserade demokratier 1982 
Oakes & Almquist (1993) 73 länder i hela världen 1984 
Moore & Shackman (1996) 100 länder i mitten av 1980-talet 
Norris (1996) 44 demokratier i hela världen 1994 
Paxton (1997) (1) 72 länder 1975 

(2) 108 länder 1988 
Matland (1998) (1) 24 industrialiserade demokratier 1990 

(2) 16 demokratier i tredje världen 
Kenworthy & Malami (1999) (1) 146 länder i hela världen 1998 

(2) 20 industrialiserade demokratier 1998 
Reynolds (1999) 162 länder i hela världen 1998 
Rule (2000) 68 länder i hela världen 1999 
Siaroff (2000) 28 industrialiserade demokratier 1998 
Norris & Inglehart (2001) 55 länder under 1990-talets andra hälft 
McAllister & Studlar (2002) 20 västerländska demokratier 1950-2000 
Yoon (2004) 22 demokratier i Afrika 1990-2001 
Kunovich & Paxton (2005) 73 länder i hela världen 1991-1996 
 
En förklaring är att olika författare använder olika typer av variabler. Ett exem-
pel är Moore & Shackman (1996), som inkluderar flera av de variabler som 
även övriga forskare använder, men som också inkluderar ett antal regiond-
ummys. Dessa dummyvariabler anses uteslutande mäta kultur, fastän de – enligt 
min uppfattning – lika gärna fångar upp institutionella och socioekonomiska 
mönster. Resultatet är en modell med ett justerat R2-värde på 0.32, där endast 
regionvariablerna samt andel ekonomiskt aktiva kvinnor uppvisar signifikanta 
effekter. En annan förklaring är att samma variabel tolkas på olika sätt av olika 
forskare. En forskare kan tolka en variabel som en indikator på socioekonomisk 
struktur, medan en annan menar att den fångar upp kulturen. 

Jag menar att det finns två problem med dessa tidigare studier. Dels är det få 
studier som är totalundersökningar. Tillvägagångssättet att utesluta avvikare för 
att erhålla en mer homogen grupp länder och på så sätt uppnå ett annat, mer 
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förväntat resultat anser jag vara missvisande, framförallt eftersom det rör sig 
om en större grupp länder som exkluderas. Om alla länder inkluderas, skulle 
förmodligen resultatet av analyserna bli ett helt annat. Dels har ingen forskare 
gjort en totalundersökning över tid på samma sätt som jag gör i detta kapitel. 
Eftersom tidigare studiers resultat inte har satts in i ett tidsperspektiv, går de 
inte att generalisera. Ett resultat från ett visst årtal säger oss inte så mycket om 
vad som förklarar kvinnorepresentationens variation tjugo år tidigare eller fem 
år senare.  

Mot denna bakgrund är syftet med föreliggande kapitel att analysera den 
rumsliga variationen i kvinnors politiska representation i världen. För det första 
kartläggs variationen i kvinnorepresentation över tid och rum. För det andra för-
klaras denna variation genom att ett antal teoretiska förklaringsmodeller testas 
med hjälp av statistisk analys. Såväl bivariata som multivariata analysmetoder 
används. Kapitlet utgörs av en totalundersökning av världens länder och 
behandlar perioden 1945-2005. Avgränsningen i tid beror på att IPU:s samman-
ställning av statistik bara täcker efterkrigstiden. Jag bedömer det som omöjligt 
att inom ramen för denna studie samla in statistik för tidigare perioder på egen 
hand. I kapitlet är det den rumsliga variationen som är i fokus. Utvecklingen 
över tid kartläggs visserligen, men jag kommer inte att förklara denna utveck-
ling. Däremot analyseras variationen i den beroende variabeln för flera olika 
årtal.1 

I nästa avsnitt görs en kartläggning av kvinnorepresentationen med fokus på 
både variationen i tid och över rum (avsnitt 5.1). Efter kartläggningen utforskas, 
med hjälp av bivariat analys, vilka samband som råder mellan kvinnorepre-
sentationen och de oberoende variablerna, som har delats in i struktur (avsnitt 
5.2) och politiska institutioner (avsnitt 5.3). Sedan används multivariat analys 

                                                 
1  Ju längre bak man går i tiden, desto svårare är det att hitta data för alla länder med 

avseende på de oberoende variablerna. Detta gör att de variabler som inkluderas i analy-
sen varierar något över tid. Alla variabler har inte kunnat användas för alla år. I många fall 
har jag ”dragit ut” de förklarande variablerna över tid, så att en variabel för ett årtal även 
används 10 år bakåt i tiden. Detta gäller framför allt för de tidigaste åren i undersökning-
en. För att göra detta, krävs dock viss försiktighet. Vissa variabler kan förändras kraftigt 
även under en kort tidsperiod, medan andra är avsevärt mer trögföränderliga. Att varia-
beln har förändrats något i alla länder behöver dock inte vara problematiskt, utan det 
viktigaste är att beakta om det är troligt att relationen mellan länderna har förändrats över tid. 
Det finns ett bortfall i nästan alla analyser i kapitlet. I samtliga fall där bortfallet är stort 
har jag kontrollerat så att bortfallet inte är regionalt snedvridet, t.ex. så att inte bara 
västvärldens länder ingår eller så att alla afrikanska länder faller bort. Däremot finns det 
en tendens att framför allt befolkningsmässigt små länder faller bort, t.ex. Liechtenstein, 
Andorra, Djibouti, Vanuatu, Nauru och Kiribati. Min bedömning är att detta inte påver-
kar studiens resultat nämnvärt. 
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för att testa olika modellers förklaringskraft (avsnitt 5.4). Avslutningsvis sam-
manfattas och diskuteras kapitlets resultat kortfattat (avsnitt 5.5). 

5.1 Kvinnorepresentationens variation i tid och rum 

Inledningsvis skall kvinnorepresentationens variation i tid och rum kartläggas. 
För att möjliggöra detta, används samma regioner som i föregående kapitel (se 
avsnitt 4.3.1). I figur 5:1 redovisas hur kvinnorepresentationen har utvecklats i 
olika regioner under efterkrigstiden.2 Antalet inkluderade länder varierar över 
tid, eftersom antalet självständiga stater respektive antalet stater med parlament 
förändras. I princip gäller att antalet länder ökar kraftigt över tid i alla regioner. 
En kartläggning av detta görs i bilaga A. 

Figuren visar för det första att den genomsnittliga ökningen i världen är relativt 
blygsam. År 1945 var den genomsnittliga kvinnorepresentationen 2 procent. 
Sextio år senare, år 2005, var den 15 procent. För det andra tydliggörs att det 
finns stora regionala skillnader i hur kvinnors politiska representation har ut-
vecklats. Östeuropa hade länge den överlägset högsta kvinnorepresentationen, 
men den sjönk kraftigt när regionen demokratiserades. Istället är det Västeuro-
pa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland som står för den starkaste 
ökningen under perioden. Nordafrika, Mellersta Östern och Centralasien samt 
Asien och Stillahavsregionen har ökat relativt sakta, medan en något större 
ökning kan skönjas i Afrika söder om Sahara samt i Latinamerika och Karibien.  

I Nordafrika, Mellersta Östern och Centralasien har kvinnorepresentationen ökat 
från 1,5 procent 1950 till 8,7 procent 2005. Ökningen beror dock snarare på en 
liten grupp länders utveckling, snarare än en ökning i alla länder i regionen. Det 
är framför allt de centralasiatiska republikerna som ingår i regionen, samt Israel, 
Syrien och Tunisien, som uppnådde en hög kvinnorepresentation under 1990-
talet. Fram t.o.m. 2000 var det bara ett enda land i regionen som har haft mer 
än 13 procent kvinnliga ledamöter i parlamentet under perioden: Turkmenistan 
(18 procent 1995, 26 procent 2000). År 2005 hade Turkmenistan fått sällskap av 
fler länder med en kvinnorepresentation mellan 16-27 procent: Afghanistan, 
Tunisien, Pakistan, Tadzjikistan och Uzbekistan. I de flesta länder i arabvärlden 

                                                 
2  Andelen kvinnor i parlamentet är beräknade som femårssnitt för respektive land. Detta 

gäller dock ej 1945 – det första året för vilket det finns tillgänglig statistik – som enbart 
består av den faktiska kvinnorepresentationen detta årtal. År 1950 är den genomsnittliga 
kvinnorepresentationen för respektive land 1946-1950, år 1955 den genomsnittliga 
kvinnorepresentationen för respektive land 1951-1955, o.s.v. Om flera val har ägt rum i 
något land under femårsperioden, är det således den genomsnittliga kvinnorepresenta-
tionen som redovisas. Om bara ett val har ägt rum, är det det faktiska värdet som redo-
visas. För uppgift om antal observationer samt saknade uppgifter för respektive region 
och årtal, se ’KVREPR’ och ’Missing Data’ i tabell A:1 i bilaga A. 
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var dock parlamenten fortfarande nästan helt dominerade av män (se 
AbuKhalil 1994:127-137, Abou-Zeid 2006, jfr. UNDP 2003:31-32). 

Figur 5:1. Andelen kvinnliga parlamentsledamöter i världen 1945-2005, medelvärde  
samt fördelat på region. 
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Anm.: Uppgifterna i tabellen är baserade på femårssnitt för respektive land, förutom 1945 som 
enbart är beräknat utifrån 1945 (det första året för vilket det finns tillgänglig statistik). År 1950 är 
beräknat utifrån kvinnorepresentationen 1946-1950, år 1955 utifrån 1951-1955 och så vidare. 
Källa: Egen bearbetning av data från IPU (1995), IPU (1997), IPU databas. 

I Afrika söder om Sahara är ökningen i kvinnors politiska representation tydligare. 
I början av perioden fanns det bara ett par enstaka självständiga stater, vilket 
innebär att 1965 är ett mer intressant år för jämförelser. År 1965 var den 
genomsnittliga kvinnorepresentationen 2,5 procent och 2005 15,2 procent. 
Flera afrikanska länder har testat någon form av könskvotering fr.o.m. 1990- 
eller 2000-talet, t.ex. Burkina Faso, Uganda, Tanzania, Namibia, Senegal, Syd-
afrika, Moçambique och Rwanda. I de första tre länderna är en viss andel av 
mandaten reserverade för kvinnor: 10 av 178 i Burkina Faso, 39 av 270 i 
Uganda och 37 av 275 i Tanzania. I övriga länder är det istället partier som 
tillämpar könskvotering i valen (IPU 1997:59-78, Goetz & Hassim 2003, Yoon 
2005, Tripp m.fl. 2006). Länder med hög kvinnorepresentation 2005 – mer än 
20 procent – var bl.a. Moçambique, Burundi, Uganda, Namibia, Rwanda, 
Seychellerna, Sydafrika och Tanzania. Seychellerna var det land som hade allra 
högst kvinnorepresentation i världen 1995 (37 procent) och detsamma gällde 
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Rwanda 2005 (49 procent). I de flesta länder i regionen har kvinnorepresen-
tationen ökat över tid, men det finns fortfarande länder med en mycket låg 
kvinnorepresentation.  

I Asien och Stillahavsregionen har kvinnorepresentationen knappt utvecklats alls 
under efterkrigstiden. År 2005 var 8,4 procent av parlamentsledamöterna i 
regionen kvinnor. De kommunistiska staterna Kina, Nordkorea, Laos och 
Vietnam (tidigare även Kambodja och Mongoliet) använder en relativt strikt 
könskvotering vid nominering av kandidater inför valen och har haft runt 25 
procent kvinnliga ledamöter under perioden. I Kina är parlamentet inte ens 
direktvalt, vilket ger kommunistpartiet total kontroll över nomineringarna. I 
övriga asiatiska länder finns det dock bara några få procent kvinnliga parla-
mentsledamöter – om ens några. Bangladesh och Nepal har mandat reserverade 
för kvinnor (45 av 345 i Bangladesh och 3 av 60 i Nepal, se IPU 1997:64, Rai 
m.fl. 2006:222-223), men kvinnorepresentationen är trots detta låg. År 2005 var 
den t.ex. omkring 15 procent i Bangladesh. De små östaterna i Asien (Mikro-
nesien, Nauru, Palau, Salomonöarna, Tonga, Tuvalu och Vanuatu) har endast 
undantagsvis haft en enstaka kvinnlig ledamot. 

I Latinamerika och Karibien liknar utvecklingen den i Afrika söder om Sahara. 
Det är en tydlig ökning i kvinnorepresentationen, från 0,8 procent 1950 till 16,1 
procent 2005. Latinamerika skulle tillsammans med Afrika söder om Sahara 
kunna kallas för ”könskvoteringens kontinent”, där Latinamerika legat snäppet 
före i utvecklingen. Inte mindre än tolv av de demokratiska staterna införde 
någon form av konstitutionell kvotering under 1990-talet: Argentina, Bolivia, 
Brasilien, Colombia, Costa Rica, Dominikanska republiken, Ecuador, Mexiko, 
Panama, Paraguay, Peru och Venezuela. Dessa lagar satte miniminivån på andel 
kvinnliga kandidater i valen till mellan 20 och 40 procent, men kvoteringen har 
inte haft full effekt av olika anledningar. Det är dock tydligt att kvinnorepresen-
tationen ökade p.g.a. kvoteringen, även om ökningen var mindre än väntat 
(Htun & Jones 2002, Araújo & García 2006, jfr. Jones 1998, Bruhn 2003, 
IDEA 2003). I den kommunistiska staten Kuba är kvinnorepresentationen 
också hög. I övriga länder är kvinnorepresentationen mer måttlig under perio-
den, men en tydlig tendens är att den ökar över tid. 

Det är istället kvinnorepresentationen i Västeuropa, Nordamerika, Nya Zeeland 
och Australien som ökar mest. Kvinnorepresentationen ökar från 3,4 procent 
1950 till 24,0 procent år 2005. Fortfarande var dock bara en fjärdedel av 
parlamentsledamöterna kvinnor 2005, vilket innebär att det är långt kvar innan 
en jämn könsrepresentation är uppnådd. De nordiska länderna har tillsammans 
med Tyskland och Nederländerna haft högst kvinnorepresentation. En för-
klaring till det kan vara att många partier i dessa länder tillämpar könskvotering 
(se t.ex. Dahlerup 1998:91-106, Caul 2001, Kittilson 2006, Krook m.fl. 2006). 
Det är också värt att notera att det inte var förrän på 1970- och 1980-talet som 



  89 

kvinnor i t.ex. Schweiz, San Marino och Liechtenstein erhöll allmän rösträtt. 
Dessutom finns det flera länder i regionen där kvinnorepresentationen ligger 
konstant under eller precis över tio procent under hela efterkrigsperioden, t.ex. 
Frankrike, Grekland, Italien, Irland och USA.  

Den mest intressanta utvecklingen uppvisas kanske av Öst- och Centraleuropa. 
Regionen hade den överlägset högsta kvinnorepresentationen fram till 1990. År 
1950 var kvinnorepresentationen 11,7 procent och 1985 26,6 procent. År 1990 
skedde dock en minskning till 10,9 procent. Anledningen till detta är enkel: 
Under det kommunistiska styret tillämpades en strikt könskvotering (se t.ex. 
Wolchik 1981, Nechemias 1994, Voronina 1994, Rule & Shvedova 1996) och 
det var när dessa stater blev demokratiska som kvinnorepresentationen sjönk 
(jfr. Saxonberg 2000, Matland & Montgomery 2003). Det är tydligt att köns-
kvoteringen under det kommunistiska styret inte gav några bestående effekter. 
År 2005 var 16,2 procent av parlamentsledamöterna i Öst- och Centraleuropa 
kvinnor. Med undantag för Vitryssland är ingen av staterna ens i närheten av 
den höga kvinnorepresentationen under kommunisttiden. 

Variationen inom respektive region utforskas i tabell 5:2. I tabellen redovisas 
olika mått som syftar till att beskriva variationen på olika sätt. Ett sätt att analy-
sera kvinnorepresentationens utveckling över tid, men också variationen mellan 
rum, är att titta på den genomsnittliga kvinnorepresentationen, d.v.s. medel-
värdet. Det var det som gjordes i diagrammet ovan. Tabellen visar att kvinno-
representationen under hela tidsperioden har varit relativt låg i Nordafrika, 
Mellersta Östern och Centralasien samt i Asien och Stillahavsregionen. Föränd-
ringen över tid är liten. Under hela efterkrigstiden har andelen kvinnor i parla-
mentet ökat från 1 respektive 0 procent till 9 respektive 8 procent. I den väst-
europeiska regionen har kvinnors politiska representation genomgående varit 
högre och det finns dessutom en tydlig ökning över tid, från 3 procent 1945 till 
24 procent år 2005. Latinamerika och Afrika söder om Sahara hamnar någon-
stans mitt emellan, med en utveckling från 1 procent till 15 respektive 16 
procent. I Öst- och Centraleuropa är den genomsnittliga kvinnorepresenta-
tionen mycket hög fram till och med 1985 (27 procent). År 1990 sjunker den 
kraftigt till 11 procent. År 2005 var den 16 procent.  

Standardavvikelsen har under nästan hela perioden varit högre än medel-
värdet i regionerna. Detta antyder att det finns en stor variation inom regioner-
na. Eftersom standardavvikelsen blir högre när medelvärdet ökar, går det 
emellertid inte att titta på denna för att se om variationen inom regionerna ökar 
eller minskar över tid. Istället används variabilitetskoefficienten, som är stan-
dardavvikelsen dividerad med medelvärdet (Blalock 1960:73-74). 
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Tabell 5:2. Andel kvinnor i parlamentet fördelat på region, 1945-2000.  
Median, medelvärde, standardavvikelse, variabilitetskoefficient, minimi- och maximivärde. 
 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
Nordafrika och 
Mellersta Östern 
Medelvärde 
Standardavvikelse 
Variabilitetskoefficient 
Minimum 
Maximum 

 
 

1.1 
1.9 
1.7 
0 

3.3 

 
 

1.5 
3.8 
2.5 
0 

10.8 

 
 

1.2 
3.2 
2.7 
0 

9.2 

 
 

1.3 
2.5 
1.9 
0 

7.5 

 
 

1.4 
2.2 
1.6 
0 

7.9 

 
 

1.4 
2.2 
1.6 
0 

6.7 

 
 

2.0 
2.6 
1.3 
0 

7.1 

 
 

3.2 
2.4 
0.8 
0 

6.7 

 
 

4.4 
4.4 
1.0 
0 

13.2 

 
 

4.2 
3.2 
0.8 
0 

10.8 

 
 

5.8 
4.8 
0.8 
0 

18.0 

 
 

6.7 
6.0 
0.9 
0 

26.0 

 
 

8.7 
8.1 
0.9 
0 

27.3 
Afrika söder om Sahara 
Medelvärde 
Standardavvikelse 
Variabilitetskoefficient 
Minimum 
Maximum 

 
0.4 
0.5 
1.3 
0 

0.7 

 
0.4 
0.8 
2.0 
0 

1.3 

 
5.3 
6.2 
1.2 
2.7 
21.1 

 
4.7 
5.1 
1.1 
0 

15.2 

 
2.5 
4.1 
1.6 
0 

18.7 

 
2.7 
4.6 
1.7 
0 

21.3 

 
5.4 
4.9 
0.9 
0 

18.2 

 
6.5 
4.5 
0.7 
0 

18.0 

 
6.8 
5.6 
0.8 
0 

24.0 

 
8.0 
5.5 
0.7 
0 

20.0 

 
9.5 
7.4 
0.8 
0 

36.6 

 
10.3 
7.5 
0.7 
0 

30.0 

 
15.2 
9.6 
0.6 
3 

48.8 
Asien och Stillahavs-
regionen  
Medelvärde 
Standardavvikelse 
Variabilitetskoefficient 
Minimum 
Maximum 

 
 
0 
-- 
-- 
0 
0 

 
 

3.3 
3.9 
1.2 
0 

12.1 

 
 

5.3 
6.2 
1.2 
0 

21.1 

 
 

4.7 
5.1 
1.1 
0 

15.2 

 
 

5.5 
6.3 
1.1 
0 

20.0 

 
 

5.2 
6.8 
1.3 
0 

21.8 

 
 

5.7 
7.1 
1.2 
0 

22.9 

 
 

6.3 
7.9 
1.2 
0 

26.8 

 
 

6.4 
7.7 
1.2 
0 

24.3 

 
 

7.0 
6.6 
0.9 
0 

21.3 

 
 

5.5 
5.2 
0.9 
0 

21.0 

 
 

7.2 
7.1 
1.0 
0 

26.0 

 
 

8.4 
7.2 
0.8 
0 

27.3 
Latinamerika och 
Karibien  
Medelvärde 
Standardavvikelse 
Variabilitetskoefficient 
Minimum 
Maximum 

 
 

0.6 
1.6 
2.7 
0 

5.6 

 
 

0.8 
1.6 
2.0 
0 

5.6 

 
 

2.3 
4.6 
2.0 
0 

18.6 

 
 

2.0 
1.9 
1.0 
0 

5.2 

 
 

2.5 
1.8 
0.7 
0 

5.6 

 
 

3.5 
3.4 
1.0 
0 

11.9 

 
 

5.9 
4.9 
0.8 
0 

20.0 

 
 

7.6 
6.6 
0.9 
0 

22.2 

 
 

7.7 
7.3 
0.9 
0 

36.7 

 
 

8.9 
8.1 
0.9 
0 

36.7 

 
 

9.3 
5.0 
0.5 
0 

22.8 

 
 

12.9 
6.2 
0.5 
2.5 
27.6 

 
 

16.1 
8.4 
0.5 
0 

36.0 
Västeuropa, Nya 
Zeeland, Australien 
Nordamerika 
Medelvärde 
Standardavvikelse 
Variabilitetskoefficient 
Minimum 
Maximum 

 
 
 

2.9 
3.0 
1.0 
0 

9.0 

 
 
 

3.4 
3.0 
0.9 
0 

9.6 

 
 
 

3.9 
4.2 
1.1 
0 

15.0 

 
 
 

4.1 
4.2 
1.0 
0 

15.0 

 
 
 

4.2 
4.2 
1.0 
0 

14.0 

 
 
 

4.4 
4.4 
1.0 
0 

16.5 

 
 
 

6.2 
5.9 
1.0 
0 

22.5 

 
 
 

8.5 
7.5 
0.9 
0 

26.0 

 
 
 

10.8 
8.5 
0.8 
0 

30.5 

 
 
 

14.1 
9.9 
0.7 
1.8 
38.4 

 
 
 

16.7 
11.1 
0.7 
1.5 
39.4 

 
 
 

21.2 
11.2 
0.5 
4.0 
42.7 

 
 
 

24.0 
10.8 
0.5 
6.7 
45.3 

Öst- och Centraleuropa  
Medelvärde 
Standardavvikelse 
Variabilitetskoefficient 
Minimum 
Maximum 

 
3.8 
1.4 
0.4 
2.6 
5.8 

 
11.7 
8.2 
0.7 
0 

27.5 

 
16.4 
5.8 
0.4 
5.4 
24.5 

 
15.7 
7.7 
0.5 
4.1 
25.7 

 
18.3 
5.7 
0.3 
11.7 
27.4 

 
19.8 
7.2 
0.4 
11.6 
30.6 

 
24.1 
7.0 
0.3 
15.2 
33.2 

 
28.0 
5.8 
0.2 
19.5 
33.6 

 
26.6 
5.8 
0.2 
20.2 
34.4 

 
10.9 
8.5 
0.8 
2.1 
28.8 

 
9.1 
4.5 
0.5 
3.3 
16.4 

 
11.2 
4.2 
0.4 
6.2 
20.5 

 
16.2 
6.5 
0.4 
5.3 
29.1 
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 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
Alla länder  
Medelvärde 
Standardavvikelse 
Variabilitetskoefficient 
Minimum 
Maximum 

 
1.8 
2.5 
1.4 
0 

9.0 

 
3.4 
5.1 
4.5 
0 

27.5 

 
4.8 
6.4 
1.3 
0 

24.5 

 
4.2 
5.7 
1.4 
0 

25.7 

 
4.5 
6.0 
1.3 
0 

27.4 

 
4.8 
6.4 
1.3 
0 

30.6 

 
6.8 
7.5 
1.1 
0 

33.2 

 
8.2 
8.3 
1.0 
0 

33.6 

 
8.7 
8.4 
1.0 
0 

36.9 

 
8.7 
7.7 
0.9 
0 

38.4 

 
9.4 
7.7 
0.8 
0 

39.4 

 
11.6 
8.7 
0.8 
0 

42.7 

 
14.9 
10.0 
0.7 
0 

48.8 
Eta2 0.26 0.44 0.48 0.50 0.54 0.47 0.47 0.43 0.34 0.15 0.21 0.28 0.26 
Signifikans .057 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

Källa: Egen bearbetning av data från IPU (1995), IPU (1997), IPU databas. (Antalet inkluderade 
länder redovisas i bilaga A.) 

Variabilitetskoefficienten har minskat något över tid, vilket antyder att länderna 
inom respektive region konvergerat med avseende på kvinnorepresentationen. 
Om man tittar på utvecklingen över tid för hela världen, framgår att den 
genomsnittliga kvinnorepresentationen i parlamentet har ökat, från ett medel-
värde på 2 procent 1945 till 15 procent år 2005. Variabilitetskoefficienten anty-
der att länderna har blivit mer lika varandra över tid, men variationen är fort-
farande stor, vilket framgår av standardavvikelsen. Med hjälp av variansanalys 
är det möjligt att undersöka vilken förklaringskraft olika grupptillhörigheter har. 
Variansanalysen visar att den regionala tillhörigheten förklarar en stor del av 
variationen i kvinnorepresentation. Under 1950-1985 är Eta2 att betrakta som 
mycket högt. Regiontillhörigheten förklarar då upp till hälften av variationen. 
Detta beror dock på Öst- och Centraleuropas mycket höga kvinnorepresen-
tation under perioden jämfört med andra regioner.3 

Kvinnorepresentationen varierar således i såväl tid som i rum. Genom att 
dekomponera variationen i tid och rum, är det möjligt att se om den främst är 
en konsekvens av den rumsliga eller den tidsmässiga variationen. Resultatet av 
denna analys är att en stor del av variationen i kvinnorepresentation under hela 
efterkrigstiden kan föras tillbaka på variationen mellan länder (Eta2=.49, 
p=.000, N=1892). En mindre del härrör från variationen i tid (Eta2=.17, 
p=.000, N=1892). Variationen i tid är således mindre än variationen mellan 
olika länder. Detta innebär att tvärsnittsanalys kan vara tillräckligt för att för-
klara variationen i kvinnors politiska representation. Samtidigt är det troligtvis 
så att det finns olika förklaringar till den rumsliga variationen vid olika tidpunk-
ter. Därför är det viktigt att ändå inkludera ett tidsperspektiv i den fortsatta 
analysen genom bivariata och multivariata tvärsnittsanalyser för flera olika 
tidpunkter. Det är nämligen troligt att den statistiska analysen kommer att visa 
                                                 
3  Om Öst- och Centraleuropa exkluderas ur variansanalysen, sjunker Eta2 till mellan 0.05-

0.17 under perioden 1950-1985. Förändringarna övriga år, 1945 och 1990-2005, är dock 
marginella. 
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på olika samband och förklaringar för olika tidsperioder. Detta baserar jag på att 
det inte går att erhålla någon enfaktorlösning när jag gör en faktoranalys av 
kvinnorepresentationen 1950-2005 (tabell 5:3).4 

Faktoranalysen resulterar i två faktorer: En för perioden 1950-1985 och en 
för perioden 1990-2005. Denna delning i slutet av 1980-talet sammanfaller med 
det kommunistiska Östeuropas, Mongoliets och Kambodjas fall. År 1985 fanns 
det 16 stater i världen som var kommunistiska, år 1990 åtta stater och år 1995 
fem stater (se t.ex. Derbyshire & Derbyshire 1989:33-36, Derbyshire & 
Derbyshire 1996:29-33). I samtliga kommunistiska stater tillämpas en strikt 
könskvotering i parlamentet och detta är troligen huvudanledningen till att 
kvinnors politiska representation är relativt hög i dessa länder (se t.ex. Öst- och 
Centraleuropa i tabell 5:2). 

Tabell 5:3. Faktoranalys av kvinnorepresentationen 1950-2005.  
Faktorladdningar, eigenvalue och andel förklarad varians. 

INDIKATOR: Faktor 1 Faktor 2 
KVREPR 1950 .860 .068 
KVREPR 1955 .924 .083 
KVREPR 1960 .927 .119 
KVREPR 1965  .958 .064 
KVREPR 1970 .977 .072 
KVREPR 1975 .930 .129 
KVREPR 1980  .920 .217 
KVREPR 1985 .855 .376 
KVREPR 1990 .439 .777 
KVREPR 1995 .169 .947 
KVREPR 2000 .041 .974 
KVREPR 2005 -.014 .927 
Eigenvalue 7.583 2.956 
% förklarad varians  63.19 24.63 
Eigenvalue på faktor 3  .564 

 

Anm.: Principal komponentanalys med varimax-rotation. N=51. 
Källa: Egen bearbetning av data från IPU (1995), IPU (1997), IPU databas. 

Senare i kapitlet skall jag undersöka mer exakt vilken betydelse kommunismen 
har haft och har än idag för att förklara variationen i kvinnorepresentation. 

                                                 
4  I analysen ingår endast de länder som har ett värde på den beroende variabeln vid samt-

liga tidpunkter. Detta gör att det blir ett stort bortfall. Eftersom poängen med faktor-
analysen är just att explorativt analysera kvinnorepresentationen under hela perioden, hade 
det inte gått att göra på något annat sätt. 
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Faktoranalysen antyder dock att kommunismen har en stark effekt på 
kvinnorepresentationen. Härnäst skall kvinnorepresentationens samvariation 
med strukturer och institutioner undersökas. Detta görs genom bivariat korrela-
tionsanalys. Först analyseras strukturen och därefter de politiska institutionerna. 

5.2 Bivariat analys: 
Finns det ett samband med strukturen? 

5.2.1 Ekonomisk utveckling och välfärd 

I den bivariata korrelationsanalysen testas sambandets styrka och riktning 
mellan de oberoende variablerna och kvinnorepresentationen för vart femte år 
under den studerade perioden. Eftersom sambandet testas för flera olika 
tidpunkter under en längre period, är det möjligt att dra slutsatser om ett 
samband kan betraktas som robust eller inte. Ett robust samband förändras inte 
över tid med avseende på signifikans och riktning.5 

Inledningsvis undersöks om kvinnorepresentationen samvarierar med den 
ekonomiska utvecklingen och välfärden. Den ekonomiska utvecklingen anses 
vara viktig för kvinnors position i samhället. Det anses finnas ett positivt 
samband mellan ekonomisk utveckling och kvinnors politiska representation av 
flera anledningar. För det första leder ekonomisk utveckling till att traditionella 
värderingar om kön luckras upp (se t.ex. Inglehart & Norris 2003:10-20). Detta 
leder till förändrade attityder om kvinnliga politiker bland såväl partier som 
väljare. För det andra innebär det att allt fler kvinnor studerar och förvärvsarbetar 
och på så sätt både blir mer intresserade av politik och blir intressantare som 
politiker (se t.ex. Reynolds 1999:550, Matland & Mongomery 2003:34-35). I 
tabell 5:4 redovisas de bivariata sambanden mellan kvinnors politiska represen-
tation och ekonomisk utveckling. Ekonomisk utveckling kan operationaliseras 
på en mängd olika sätt och därför analyseras flera olika variabler. Det enklaste 
och vanligaste måttet är BNP per capita, som uppvisar relativt starka positiva 
samband med kvinnorepresentationen under slutet av perioden.6 Det är dock 
tydligt att sambandet mellan BNP per capita och kvinnors politiska representa-
tion inte är robust. Ett robust samband påverkas i liten grad av tidsperiod och 
inkluderade länder, vilket inte är fallet när det gäller detta samband.  
                                                 
5  I tabellerna som följer i avhandlingen gråmarkeras signifikanta samband/effekter. 
6  Det finns ett stort bortfall vad gäller variabeln ’BNP’. Data saknas framför allt för kom-

muniststaterna och länder i tredje världen. För att minska bortfallet, har värden för länder 
där data saknas predicerats med hjälp av OLS. Detta har gjorts genom att i tiden när-
liggande observationer har använts för att skatta värden på ’BNP’. I detta kapitel används 
dessa predicerade värden. Korrelationsanalys och skattning av modeller har även gjorts 
utan dessa predicerade värden (redovisas ej), men resultatet blir ungefär detsamma.  
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Tabell 5:4. Bivariat analys: Samband mellan kvinnorepresentation och socioekonomisk 
utveckling. Pearson’s r, signifikans (tvåsidig), N. 
 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
BNP .027 .056 .141 .081 .203 .096 .159 .218 .356 .430 .448 .361 
 n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. ** *** *** *** *** 
 (67) (68) (80) (90) (78) (84) (101) (117) (134) (163) (162) (170) 
HDI .. .. .. .. .200 .098 .225 .244 .269 .383 .385 .224 
 .. .. .. .. * .199 ** ** *** *** *** *** 
 .. .. .. .. (74) (76) (92) (102) (111) (126) (150) (156) 
URBAN .176 .120 .156 .154 .113 .031 .128 .161 .176 .197 .282 .155 
 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * ** *** *** ** 
 (67) (74) (87) (103) (103) (114) (134) (142) (147) (172) (173) (173) 
JORDBR -.197 -.110 -.191 -.147 -.095 -.021 -.126 -.153 -.151 -.222 -.262 -.145 
 n.s. n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. * * ** *** * 
 (65) (72) (85) (99) (99) (107) (120) (126) (131) (153) (154) (154) 
UNDFIV -.413 -.270 -.326 -.227 -.182 -.126 -.146 -.198 -.196 -.197 -.273 .091 
 *** ** *** ** * n.s. n.s. ** ** ** *** n.s. 
 (62) (68) (81) (95) (97) (105) (115) (121) (128) (145) (148) (161) 
ANALF -.345 -.314 -.305 -.321 -.333 -.157 -.194 -.115 -.128 -.140 -.226 -.095 
 ** ** ** *** *** n.s. * n.s. n.s. n.s. ** n.s. 
 (44) (50) (62) (75) (75) (81) (93) (99) (105) (120) (117) (118) 
UNIVER .417 .393 .297 .249 .190 .121 .131 .137 .205 .306 .350 .231 
 *** *** ** ** n.s. n.s. n.s. n.s. ** *** *** *** 
 (52) (58) (68) (76) (72) (76) (111) (118) (122) (147) (146) (146) 
N 74 80 95 113 110 123 142 150 170 179 179 179 

 

Anm.: BNP – BNP per capita; HDI – Human Development Index; URBAN – Andel av befolk-
ningen bosatt i urbana områden; JORDBR – Andel av den totala arbetskraften sysselsatt inom 
jordbruk m.m.;  UNDFIV – Dödlighet bland barn som inte fyllt 5 år; ANALF – Andel 
analfabeter av befolkningen 15 år och äldre; UNIVER – Andel av befolkningen inskriven vid 
universitet, högskola eller motsvarande.  
*** signifikant på 0.01-nivån; ** signifikant på 0.05-nivån; * signifikant på 0.10-nivån; n.s. ej 
signifikant. 
Källa: Se variabelförteckningen i bilaga B. 

I princip är sambandet mellan BNP och kvinnorepresentation icke-signifikant 
ända fram till 1985. En förklaring till det är med all sannolikhet de kommu-
nistiska staternas och oljestaternas speciella egenskaper.7 I figur 5:2 nedan visas 

                                                 
7  Till oljestaterna räknar jag Bahrain, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Oman, Qatar och 

Saudiarabien (se Przeworski  m.fl. 2000:77). Samtliga oljestater karaktäriseras av en 
absolut verkställande makt (Derbyshire & Derbyshire 1996:418-419). Av dessa stater är 
det bara Kuwait som har haft ett parlament under hela perioden, fr.o.m. självständigheten 
1961. Bahrain hade ett parlament under åren 1973-1975. Till de kommunistiska staterna 
räknas bl.a. Östeuropa fram till 1990 samt Kambodja, Kina, Kuba, Laos, Mongoliet, 
Nordkorea och Vietnam under varierande tidsperioder. Se Derbyshire & Derbyshire 
(1989:33-36), Derbyshire & Derbyshire (1996:29-33).  
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situationen 1975. De kommunistiska staterna kännetecknas av en ekonomisk 
utveckling som är lägre än genomsnittet för världen, samtidigt som ländernas 
kvinnorepresentation är hög.  

Figur 5:2. Samband mellan kvinnorepresentation och BNP per capita 1975. 
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Källa: Se variabelförteckningen i bilaga B (’KVREP’ och ’BNP’). 

Oljestaterna å andra sidan kännetecknas av en extremt hög ekonomisk utveck-
ling mätt i BNP, men avviker från resten av världen p.g.a. den ekonomiska 
utvecklingens karaktär (se Przeworski m.fl. 2000:77). Samtidigt hade kvinnor 
inte ens rösträtt i vissa av dessa stater i mitten av 1970-talet, vilket innebär att 
det inte fanns några kvinnor i parlamentet. Dessa två gruppers speciella karaktär 
går helt emot tesen om att kvinnorepresentationen uppvisar ett linjärt samband 
med ekonomisk utveckling mätt i BNP per capita.  

BNP per capita kan inte betraktas rakt av som ett välfärdsmått (Henderson 
1996), vilket bl.a. fallet med oljestaterna ovan visar. Därför analyseras även flera 
andra variabler: Human Development Index (HDI), urbaniseringsgraden, jord-
brukssektorns storlek, barnadödligheten samt befolkningens utbildningsnivå, 
mätt som andelen analfabeter respektive andelen universitetsstudenter. HDI är 
ett index bestående av tre komponenter: Förväntad livslängd, utbildning och 
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inkomst. Medan BNP per capita kan sägas visa ekonomins storlek, visar HDI på 
dess spridning bland befolkningen. HDI kan ses som ett mått på såväl 
ekonomisk utveckling som befolkningens livsvillkor. HDI, urbaniseringen och 
andelen sysselsatta inom jordbruk uppvisar liknande mönster som BNP per 
capita: Det är först fr.o.m. 1985 som sambanden blir signifikanta. Variabeln 
’UNDFIV’, som mäter dödlighet bland barn under 5 år, uppvisar ett relativt 
robust negativt samband med kvinnorepresentationen. Dock är den inte 
signifikant 2005. Det troliga är att denna variabel fångar upp befolkningens 
socioekonomiska villkor på ett bredare sätt än övriga variabler förmår att göra. 
Befolkningens utbildningsnivå anses påverka kvinnors ställning positivt (Mateo 
Diaz 2005:57). Andelen analfabeter korrelerar negativt med kvinnorepresenta-
tionen, men sambandet är inte robust. Andelen universitetsstudenter uppvisar 
ett positivt samband med kvinnorepresentationen, men inte heller detta sam-
band är signifikant under hela perioden.  

Slutsatsen som kan dras av analysen i detta avsnitt är att det, sett till hela 
tidsperioden, inte finns något entydigt och robust samband mellan ekonomisk 
utveckling och kvinnorepresentation. De samband som är signifikanta har dess-
utom en relativt låg korrelationskoefficient. De flesta samband ligger mellan 
r=.25 och r=.35, vilket ytterligare stärker uppfattningen att den ekonomiska 
utvecklingens samvariation med kvinnorepresentationen är svag under större 
delen av perioden. Flera samband avtar dessutom i styrka över tid. Korrela-
tionsanalysen antyder ändå att det finns en tendens att kvinnorepresentationen 
är högre ju högre ekonomisk utveckling i ett land. Detta är dock tydligast efter 
1985, medan endast enstaka samband föreligger före dess. En förklaring skulle 
kunna vara att de kommunistiska staterna då hade en relativt sett hög kvinno-
representation och en relativt låg ekonomisk utveckling och därmed gick emot 
det generella mönstret. När korrelationsanalysen upprepas utan de kommu-
nistiska staterna, blir dock resultatet nästan detsamma.8 

5.2.2 Kvinnors socioekonomiska villkor 

Nästa steg är att istället titta mer specifikt på samvariationen mellan kvinnors 
socioekonomiska villkor och kvinnors politiska representation. Att ett land har 
en hög ekonomisk utveckling behöver nämligen inte innebära att båda könen 
lever under goda villkor. Ett mått på kvinnors socioekonomiska villkor är 

                                                 
8  Resultatet av denna analys redovisas inte i tabellform. Ett antal variabler har testats mot 

kvinnorepresentationen under 1970- och 1980-talet och de kommunistiska staterna har 
exkluderats ut analysen. Det finns dock inga nämnvärda skillnader mellan resultatet av 
denna analys och det resultat som redovisas i föreliggande kapitel där de kommunistiska 
staterna ingår. 
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Gender-related Development Index (GDI), som är en utveckling av HDI och som 
inkluderar skillnaderna mellan könen med avseende på medellivslängd, utbild-
ning och inkomst. GDI blir lägre när det råder skillnader till kvinnors nackdel 
och högre när det är till kvinnors fördel. Eftersom det inte finns något land i 
världen där kvinnor lever under samma villkor som män, är GDI lägre än HDI 
i alla länder (se t.ex. UNDP 1995:73-75). 

Kvinnors socioekonomiska villkor mäts också genom att titta på kvinnors 
förvärvsfrekvens, andel kvinnor av arbetskraften och kvinnors utbildningsnivå. 
Kvinnors utbildningsnivå är en indikator på attityder om kvinnors deltagande i 
det offentliga livet, samtidigt som att fler högutbildade kvinnor i de flesta länder 
innebär att alltfler kvinnor är intresseranta som politiker (se t.ex. Paxton 
1997:447-448, Kenworthy & Malami 1999:240). Dessutom analyseras fertilite-
ten och könskvoten. En hög fertilitet kan ses som ett tecken på en traditionell 
kvinnosyn, samtidigt som ansvaret för många barn även begränsar kvinnors 
politiska deltagande rent praktiskt (se bl.a. Sen 2001). Könskvoten, d.v.s. an-
delen kvinnor av befolkningen, fångar bl.a. upp flickors och kvinnors onaturligt 
högre dödlighet i en del länder i världen, främst i Asien och Nordafrika, men 
också aborter av flickfoster. Den högre dödligheten kan förklaras genom dels 
en hög dödlighet under förlossning eller i samband med graviditet, men också 
att flickor i många länder försummas jämfört med pojkar, såväl när det gäller 
mat och allmän hälsovård som mer avancerad sjukvård (Sen 1999:104-107, jfr. 
Oakes & Almquist 1993:72).9 Analysen redovisas i tabell 5:5.  

Tabellen visar att sambanden är att betrakta som robusta över tid. Samtliga 
variabler uppvisar signifikanta samband med kvinnorepresentationen under alla 
årtal, utom andel kvinnliga universitetsstudenter som inte är signifikant 1950, 
1970, 1995 och 2005. Kvinnors socioekonomiska villkor i stort fångas upp av 
både GDI och könskvoten, som båda korrelerar positivt med kvinnorepresen-
tationen. Detsamma gäller kvinnors förvärvsarbete, som mäts både genom 
andel kvinnor av arbetskraften och andelen ekonomiskt aktiva kvinnor.10 
Fertiliteten korrelerar negativt med kvinnorepresentationen under samtliga år. 
Vissa samband minskar 2005. Det gäller framför allt GDI och fertiliteten. 

 

                                                 
9  Det finns en tydlig rumslig variation i könskvoten. År 2000 var könskvoten (andel 

kvinnor av befolkningen) i genomsnitt 48 % i Nordafrika och Mellersta Östern, 51 % i 
Afrika söder om Sahara, 49 % i Asien och Stillahavsregionen, 51 % i Latinamerika, 51 % i 
Västeuropa m.m. samt 52 % i Öst- och Centraleuropa. (Eta2=.22, p=.000, N=183). 

10 Dessa två variabler korrelerar mycket starkt med varandra (för 2000: r=.93, p=.000, 
N=167). 
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Tabell 5:5. Bivariat analys: Samband mellan kvinnorepresentation  
och kvinnors socioekonomiska villkor. Pearson’s r, signifikans (tvåsidig), N. 
 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
GDI .. .. .. .. .. .. .. .. .310 .388 .388 .232 
 .. .. .. .. .. .. .. .. *** *** *** *** 
 .. .. .. .. .. .. .. .. (109) (115) (129) (131) 
FERTIL -.453 -.429 -.439 -.429 -.315 -.271 -.324 -.351 -.274 -.281 -.308 -.223 
 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 (65) (71) (84) (98) (99) (107) (124) (130) (143) (165) (168) (167) 
KVEKAK .. .. .387 .348 .266 .351 .333 .312 .345 .328 .335 .307 
 .. .. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 .. .. (86) (100) (100) (108) (121) (127) (132) (153) (154) (154) 
KVAVAK .528 .509 .390 .372 .278 .359 .329 .313 .316 .274 .285 .296 
 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 (66) (72) (84) (98) (99) (98) (120) (126) (130) (151) (152) (135) 
UNIVKV .195 .399 .284 .240 .127 .208 .305 .252 .314 .131 .191 .130 
 n.s. ** ** ** n.s. * ** ** ** n.s. * n.s. 
 (46) (50) (58) (73) (71) (73) (70) (81) (61) (84) (84) (84) 
SEXRAT .460 .398 .410 .283 .233 .213 .235 .134 .248 .168 .227 .257 
 *** *** *** *** ** ** *** *** *** ** *** *** 
 (66) (73) (85) (100) (101) (109) (124) (130) (134) (167) (168) (168) 
N 74 80 95 113 110 123 142 150 170 179 179 179 

 

Anm.: GDI – Gender-related Development Index; FERTIL – Fertilitet; KVEKAK – Andel 
ekonomiskt aktiva kvinnor av den kvinnliga befolkningen; KVAVAK – Andel kvinnor av den 
totala arbetskraften; UNIVKV – Andel kvinnliga studenter av samtliga studenter på universitet, 
högskola eller motsvarande; SEXRAT – Könskvot/Andel kvinnor av befolkningen.  
*** signifikant på 0.01-nivån; ** signifikant på 0.05-nivån; * signifikant på 0.10-nivån; n.s. ej 
signifikant. 
Källa: Se variabelförteckningen i bilaga B. 
 
En förklaring till att sambanden är mer robusta för kvinnors socioekonomiska 
villkor än för ekonomisk utveckling, skulle kunna vara att de kommunistiska 
staterna passar in i mönstret i detta fall. Dessa stater uppvisade låga värden på 
den ekonomiska utvecklingen och gick därmed emot det generella mönstret. När 
det gäller kvinnors socioekonomiska villkor, har dessa länder däremot höga 
värden (jfr. Wolchik 1981). I figur 5:3 visas sambandet mellan andel kvinnor av 
arbetskraften och kvinnorepresentation 1955 (r=.51, p=.000, N=72). Diagram-
met visar för det första att i de länder där kvinnors andel av arbetskraften är 
liten, är kvinnorepresentationen låg. För det andra visar figuren att de länder 
med högst andel kvinnor i parlamentet har en hög andel kvinnor av arbets-
kraften. De kommunistiska staterna har både en relativt hög kvinnorepresenta-
tion och en relativt hög andel kvinnor av arbetskraften. Högst värden på båda 
variablerna uppvisar Sovjetunionen med 49 procent kvinnor av arbetskraften 
och 24 procent kvinnor i parlamentet.  
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Figur 5:3. Samband mellan andel kvinnor av arbetskraften och kvinnorepresentation 1955. 
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Källa: Se variabelförteckningen i bilaga B. 

Alla samband mellan kvinnors socioekonomiska villkor och kvinnorepresen-
tationen har avsevärt högre korrelationskoefficienter i början av perioden än i 
slutet. En förklaring till det är att antalet inkluderade länder har ökat över tid 
p.g.a. att allt fler länder har blivit självständiga och fått egna parlament. Innan 
de har haft egna parlament, har de inte heller haft något värde på den beroende 
variabeln. Under 1950-talet ingår t.ex. bara ett fåtal länder i Afrika, Asien och 
Mellersta Östern; istället är det länder i Europa och Amerika som dominerar. I 
slutet av perioden är däremot en majoritet av världens länder inkluderade. Detta 
skulle kunna ses som en bias. Det handlar dock inte om något bortfall, utan 
studien är en totalundersökning av de självständiga stater som vid varje tid-
punkt hade ett parlament. 

Slutsatsen av analysen är att det finns ett robust samband mellan kvinnors 
politiska representation och kvinnors socioekonomiska villkor. Kvinnorepre-
sentationen är under hela efterkrigstiden högre i länder där kvinnors socio-
ekonomiska villkor är goda. Kvinnors socioekonomiska villkor verkar således 
vara viktigare än den ekonomiska utvecklingen för att förklara variationen i 
kvinnorepresentationen. Samtidigt är det naturligtvis även så att kvinnors socio-
ekonomiska villkor korrelerar starkt med den ekonomiska utvecklingen. I nästa 
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avsnitt är det religionens samvariation med kvinnorepresentationen som ska 
undersökas. 

5.2.3 Religion 

Att hitta data för hela världen som fångar upp den kulturella kontexten är svårt. 
Därför görs en avgränsning i kapitlet till att endast titta på religion och 
religiositet. Tidigare studier har visat att det finns en samvariation mellan 
kvinnorepresentation och dominerande religion och religiositet. Kvinnorepre-
sentationen tenderar att vara lägre dels i länder som domineras av religioner 
som betonar mer traditionella roller för kvinnor, dels i länder som präglas av en 
hög grad av religiositet (se t.ex. Rule 1987, Paxton 1997, Kenworthy & Malami 
1999, Reynolds 1999). Detta antyder att religionen i samhället påverkar synen 
på kön eller att religionen samvarierar med vissa värderingar och traditioner. 
Inom t.ex. islam, katolicism och ortodox kristendom anses synen på kvinnor 
vara mer traditionell än t.ex. inom protestantismen (se t.ex. Tohidi & Bayes 
2001:21-29, Inglehart & Norris 2003:49-71). Religionen ses således som en 
indikator på en bredare kulturell kontext (se t.ex. Mateo Diaz 2005:56). Detta 
kan bl.a. innebära att kvinnor främst ses som mödrar och hustrur. Religionen 
påverkar på detta sätt kvinnors politiska representation genom skapandet av 
attityder om kvinnor som politiker. Religionen kan emellertid också påverka 
flickors möjligheter till utbildning eller kvinnors yrkesarbete och på så sätt 
samvariera med kvinnorepresentationen. Sambanden mellan kvinnors politiska 
representation och religion redovisas i tabell 5:6.  

I analysen undersöker jag religionstillhörighet i procent av befolkningen (andel 
av befolkningen tillhörande respektive religion) istället för att konstruera 
dummyvariabler, vilket har varit vanligt i tidigare studier (se t.ex. Paxton 1997, 
Kenworthy & Malami 1999, Reynolds 1999, Mateo Diaz 2005). Dummy-
variabler tenderar ofta att fånga upp avsevärt mer än enbart religion, eftersom 
religionen vanligtvis sammanfaller med olika regionala mönster (se t.ex. Paxton 
1997:452). Andelen protestanter är t.ex. högre i den rikare västvärlden, medan 
andelen muslimer är högre i den ekonomiskt mindre utvecklade arabvärlden. 
Konstruerandet av dummyvariabler kräver dessutom att länderna kategoriseras 
som tillhörande bara en religion, vilket i de flesta fall är en mycket grov för-
enkling av verkligheten. Religionsvariablerna som används i analysen är basera-
de på de skattningar som Barrett m.fl. (1982, 2001) har gjort av världens 
länder.11  

                                                 
11 Barrett m.fl. (1982, 2001) används som källa i många studier där tvärsnittsanalyser görs. Se 

t.ex. Barro & McLeary (2003), McLeary & Barro (2006). 
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Tabell 5:6. Bivariat analys: Samband mellan kvinnorepresentation och religion. 
Pearson’s r, signifikans (tvåsidig), N. 
 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
CHRIST -.144 -.071 .000 .018 -.023 .052 .012 .012 .120 .221 .261 .236 
 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * *** *** *** 
 (69) (76) (89) (105) (106) (117) (137) (145) (150) (175) (176) (176) 
RC -.354 -.237 -.219 -.159 -.169 -.051 -.046 -.082 .095 .118 .165 .191 
 *** ** ** * * n.s. n.s. n.s. n.s. * ** ** 
 (69) (76) (89) (105) (106) (117) (137) (145) (150) (175) (176) (176) 
ORT .106 .172 .141 .143 .212 .074 .150 .165 -.034 -.085 -.123 -.047 
 n.s. * * * ** n.s. * ** n.s. n.s. * n.s. 
 (69) (76) (89) (105) (106) (117) (136) (144) (150) (175) (176) (176) 
PROT .298 .192 .279 .200 .161 .165 .089 .152 .173 .263 .270 .126 
 *** ** *** ** ** ** n.s. ** ** *** *** * 
 (69) (76) (89) (105) (106) (117) (137) (145) (150) (175) (176) (176) 
ANG -.047 -.088 -.054 -.053 -.069 -.067 -.124 -.128 -.077 .037 .042 .028 
 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. 
 (69) (76) (89) (105) (106) (117) (136) (144) (150) (175) (176) (176) 
MUSL -.157 -.190 -.224 -.223 -.193 -.217 -.211 -.200 -.252 -.236 -.331 -.249 
 * ** ** ** ** *** *** *** *** *** *** *** 
 (69) (76) (89) (105) (106) (117) (136) (144) (150) (175) (176) (176) 
HIND -.070 .017 .000 -.026 .003 -.086 -.066 .019 -.019 -.071 -.070 -.050 
 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
 (69) (76) (89) (105) (106) (117) (136) (144) (150) (175) (176) (176) 
BUDD -.079 -.145 -.123 -.097 -.119 -.143 -.041 -.052 -.024 -.098 -.048 -.084 
 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. 
 (69) (76) (89) (105) (106) (117) (136) (144) (150) (175) (176) (176) 
EJREL .662 .620 .594 .638 .695 .674 .611 .546 .438 .196 .264 .176 
 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** 
 (69) (76) (89) (105) (106) (117) (136) (144) (150) (175) (176) (176) 
RELD .. .. .. .. .. .. .. -.498 -.455 -.267 -.275 -.268 
 .. .. .. .. .. .. .. *** *** ** ** * 
 .. .. .. .. .. .. .. (40) (42) (56) (58) (42) 
N 74 80 95 113 110 123 142 150 170 179 179 179 

 

Anm.:  CHR – Andel kristna av befolkningen; RC – Andel katoliker av befolkningen; ORT – 
Andel ortodoxa av befolkningen; PROT – Andel protestanter av befolkningen; ANG – Andel 
anglikaner av befolkningen; MUSL – Andel muslimer av befolkningen; HIND – Andel hinduer 
av befolkningen; BUDD – Andel buddister av befolkningen; EJREL – Andel icke-religiösa av 
befolkningen; RELD – Andel religiöst aktiva av befolkningen.  
*** signifikant på 0.01-nivån; ** signifikant på 0.05-nivån; * signifikant på 0.10-nivån; n.s. ej 
signifikant. 
Källa: Se variabelförteckningen i bilaga B. 
 
Tabellen visar att det är få religionsvariabler som uppvisar robusta samband 
med kvinnorepresentationen. I analysen har alla de större religionerna testats 
mot kvinnorepresentationen. Variablerna som mäter andel anglikaner, andel 
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ortodoxa, andel hinduer och andel buddister är egentligen inte teoretiskt för-
ankrade. Jag hade således inte förväntat mig några robusta samband när det 
gäller dessa variabler. Andelen protestanter av befolkningen samvarierar där-
emot positivt med kvinnorepresentationen under hela perioden, förutom 1980. 
Sambandet är emellertid svagt, även om det ökar fram till år 2000 (r=.270, 
p=.000). År 2005 sjunker dock sambandet kraftigt (r=.126, p=.096). Andelen 
muslimer av befolkningen uppvisar också ett relativt robust – men negativt – 
samband. Att sambandet inte är signifikant de två första åren är troligen en 
konsekvens av att få länder i tredje världen, där andelen muslimer är högre, är 
inkluderade i analysen då. Även detta samband är relativt svagt, men det ökar 
över tid.  

Sambandet mellan andelen muslimer och kvinnorepresentationen 2000 visas 
i figur 5:4 (r=-.331, p=.000, N=176). I figuren blir det tydligt att kvinnorepre-
sentationen är högst i de länder där andelen muslimer är mycket låg, medan den 
är låg i länder med en hög andel muslimer. Ett undantag är Turkmenistan med 
87 procent muslimer av befolkningen och 26 procent kvinnor i parlamentet. 

Figur 5:4. Sambandet mellan andel muslimer av befolkningen  
och kvinnorepresentationen 2000. 
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Källa: Egen bearbetning av data från IPU databas, Barrett m.fl. (2001). 
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Kvinnorepresentationen är alltså högre ju högre andel protestanter och ju lägre 
andel muslimer det finns i befolkningen. Det finns däremot inget samband 
mellan kvinnorepresentation och andel anglikaner, andel hinduer eller andel 
buddister. Däremot finns ett signifikant samband mellan kvinnorepresentation 
och andel kristna totalt under de två sista tidpunkterna. Andelen katoliker upp-
visar ett negativt samband i början av perioden och ett positivt samband den 
sista tidpunkten. Det mest robusta sambandet uppvisar andelen icke-religiösa 
med kvinnorepresentationen. Sambandet är signifikant på enprocentsnivån 
under hela perioden. Ända fram till 1980-talet är sambandet att betrakta som 
starkt (år 1950-1980: r>.6, p=.000), men därefter sjunker det (år 2005: r=.176, 
p=.019).  

Figur 5:5. Sambandet mellan andel icke-religiösa och kvinnorepresentationen 1970. 
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Källa: Egen bearbetning av data från IPU (1995), Barrett m.fl. (2001). 

En förklaring till det är att andelen ateister och icke-religiösa var mycket hög i 
det kommunistiska Östeuropa, som ju också hade en hög kvinnorepresentation. 
Detta visas i figur 5:5, som visar sambandet mellan andelen icke-religiösa och 
kvinnorepresentationen 1970 (r=.695, p=.000, N=106). Efter kommunismens 
fall har såväl andelen icke-religiösa som kvinnorepresentationen sjunkit i dessa 
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länder.12 Kommuniststaternas höga kvinnorepresentation är också förklaringen 
till att andelen ortodoxa kristna uppvisar ett positivt samband med kvinno-
representationen under 1970- och 1980-talet. Det är ett fåtal länder i Öst-
europa, främst Sovjetunionen, Jugoslavien, Bulgarien och Rumänien, där hög 
kvinnorepresentation sammanfaller med en hög andel kristna ortodoxa under 
denna period. 

Slutsatsen som kan dras av detta avsnitt är att det finns en viss samvariation 
mellan religion och kvinnorepresentation. Det är framför allt andel protestan-
ter, andel muslimer och andel icke-religiösa som uppvisar relativt robusta 
samband. Det verkar således som om religionen, eller den kulturella kontext 
som den är en del av, har betydelse för kvinnors politiska representation. I 
nästa avsnitt undersöks samvariationen mellan politiska institutioner och 
kvinnorepresentation. 

5.3 Bivariat analys: 
Finns det ett samband med institutioner? 

5.3.1 Valsystem och konkurrens 

I många tidigare studier lyfts valsystemet fram som en av de viktigaste 
förklaringarna när det gäller variationen i kvinnorepresentation. Andel kvinnor i 
parlamentet är enligt dessa studier högre i länder med proportionella valsystem 
än i länder med majoritetsvalsystem (se t.ex. Duverger 1955, Lakeman & 
Lambert 1955, Rule 1987, Rule 1994, Norris 1996, Matland & Studlar 1996, 
Paxton 1997, Kenworthy & Malami 1999, Reynolds 1999, Rule 2000, 
McAllister & Studlar 2002, Matland & Montgomery 2003, Norris 2006, 
Salmond 2006). I länder med majoritetsvalsystem i enmansvalkretsar nomineras 
vanligtvis partiets enda kandidat efter strikt uppställda kriterier på vad som är 
en framgångsrik kandidat. Eftersom det ofta upplevs som mindre sannolikt att 
väljarna röstar på en kvinna, nominerar partiet helst en man. I länder med 
proportionella valsystem eftersträvas däremot att hela listan ska tilltala så många 
väljare som möjligt och därför anses det ofta vara nödvändigt att ha med 
kvinnor för att partiet inte skall tappa väljare (Rule 1994:18-19). Det är dess-
utom vanligare och lättare med olika typer av könskvotering i proportionella 
valsystem (Norris 2006:10-11). Det är dock inte nödvändigtvis så att det finns 
ett direkt samband mellan valsystem och kvinnorepresentation. Valsystemets 
utformning är vanligtvis kopplat till olika sociala, politiska och kulturella 

                                                 
12 År 1980 var i snitt 29 procent av befolkningen i det kommunistiska Östeuropa icke-

religiösa. Motsvarande andel år 2000 var 18 procent (Barrett m.fl. 2001). Se t.ex. 
Krindatch (2004), Filatov & Lunkin (2006). 



  105 

variabler. Ett exempel är att renodlade pluralistiska system nästan uteslutande 
används i länder med en tidigare koppling till Storbritannien och att det därför 
kan kopplas till den angloamerikanska kulturen (Welch & Studlar 1990).  

Även den variation som finns inom ett valsystem är viktig, t.ex. valkrets-
storlek, proportionalitetsnivå, könskvotering och partiideologi (Norris 2006:8). 
Generellt visar tidigare studier på att hårdare konkurrens mellan de individuella 
kandidaterna missgynnar kvinnor och orsakar således en lägre kvinnorepresen-
tation. Kvinnorepresentationen tenderar alltså att vara lägre i länder med färre 
parlamentsledamöter och små valkretsar (Oakes & Almquist 1993). Vidare 
anses kvinnorepresentationen vara högre om det finns få, men starka, partier i 
parlamentet. Detta baseras på resonemanget att det är troligare att fler kvinnor 
blir nominerade om partiet har ”säkra” platser där de kan placera kvinnliga 
kandidater. Om parlamentet består av många små partier hårdnar konkurrensen 
om partiets mandat (Reynolds 1999:553). Å andra sidan kan andelen kvinnor 
också öka om det uppkommer nya, mer kvinnovänliga partier, t.ex. gröna 
partier. Dessa nya partier tenderar dels att vara mer positiva till att engagera och 
nominera tidigare underrepresenterade grupper i politiken, dels prioritera 
postmateriella värderingar, som jämställdhet (Caul 1999:82). 

Analysen redovisas i tabell 5:7. Valsystemets samband med kvinnorepresen-
tationen analyseras genom fem olika variabler.13 Den första variabeln 
(’VALSYS’) är en rangordning av alla valsystem på en skala 1 till 4, där 1 betec-
knar majoritetsvalsystem och 4 proportionella valsystem.14 Därefter analyseras 
dummyvariabler för proportionella valsystem (’PROP’), pluralitets- och 
majoritetsvalsystem (’PLUR’) samt icke-demokratiskt valda parlament (non-

                                                 
13 Det är inte helt enkelt att hitta information om valsystem bakåt i tiden. Det är möjligt att 

några enstaka länder har kodats fel vid några tillfällen, d.v.s. att valsystemet förändrats 
men att det inte gått att hitta information om det. Jag anser dock att detta inte borde 
påverka resultatet i någon större utsträckning. Kodningen är gjord utifrån följande källor: 
Blondel (1969), Derbyshire & Derbyshire (1989), Derbyshire & Derbyshire (1996), IDEA 
(1997), Reynolds & Reilly (1997), IPU: PARLINE Database. 

14 Valsystemen har kodats enligt följande: 1 = Majoritetsvalsystem (Two-Round System, 
Alternative Vote); 2 = Pluralitetsvalsystem (First Past the Post, Block Vote, Single Non-
Transferable Vote); 3 = Mixade valsystem (Mixed Member Proportional, Parallel System); 4 
= Proportionella valsystem (List Proportional Representation, Single Transferable Vote). I 
denna variabel (’VALSYS’) var det nödvändigt att exkludera länder med icke-demokra-
tiskt valda parlament, eftersom de inte gick att placera in på skalan. 
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democratic elections, ’NDE’).15 Resultatet av analysen av de fyra första valsystems-
variablerna är inte helt entydigt. Valsystemsvariabeln (’VALSYS’) uppvisar ett 
positivt samband under större delen av perioden. Kvinnors politiska represen-
tation är alltså högre i proportionella valsystem än i majoritetsvalsystem, om 
man tänker sig att variabeln rangordnar valsystemen utifrån proportionalitet.16 

Dummyvariabeln för pluralitets- och majoritetsvalsystem (’MAJOR’) upp-
visar ett negativt samband med kvinnorepresentationen under hela perioden 
och är således robust. Dummyn för icke-demokratiskt valda parlament korrele-
rar positivt med kvinnorepresentationen t.o.m. 1985, vilket troligen beror på att 
främst kommuniststaterna hör hemma i denna kategori. Dummyvariabeln för 
proportionella valsystem (’PROP’) korrelerar med kvinnorepresentationen först 
fr.o.m. 1990, när de f.d. kommuniststaternas kvinnorepresentation har rasat i 
botten. Att ’MAJOR’ uppvisar ett mer robust samband än ’PROP’, beror på att 
länder med pluralitets- och majoritetsvalsystem har en lägre kvinnorepresenta-
tion än både länder med icke-demokratiska och länder med proportionella 
valsystem. Länder med proportionella valsystem har dock en högre kvinno-
representation än länder med pluralitets- eller majoritetsvalsystem, men lägre än 
länder med icke-demokratiska val fram till 1990-talet. Detta visas i figur 5:6.17  

I mitten av 1980-talet börjar också länderna med mixade valsystem öka 
kraftigare än länderna med majoritetssystem. I slutet av perioden, år 2005, syns 
hur den genomsnittliga kvinnorepresentationen är högst i länder med propor-
tionella valsystem (19 procent) och lägst i länder med majoritetsvalsystem (12 
procent). Länderna med mixade valsystem hamnar däremellan (15 procent). 
Länderna med icke-demokratiska val uppvisar ett mer varierande mönster. 
Gruppen domineras länge av kommunistiska stater, vilket nämndes ovan. Där-
för är kvinnorepresentationen länge mycket hög jämfört med övriga länder. I 
mitten av 1980-talet sjunker den något, men även i slutet av perioden är den 

                                                 
15 Kodningen av de icke-demokratiskt valda parlamenten (’NDE’) var inte helt enkel att 

göra. I såväl det kommunistiska Östeuropa som i afrikanska enpartistater fanns det fram 
till 1990-talet i teorin demokratiska valsystem, där majoritets- och pluralitetssystem domi-
nerade. I praktiken resulterade valsystemen dock inte i demokratiskt valda parlament, 
eftersom det i enlighet med konstitutionen bara fanns ett parti eller en kandidat att rösta 
på. De konkurrensmekanismer som förväntas påverka kvinnorepresentationen i fria val, 
existerar således inte i dessa länder eller fungerar på ett annorlunda sätt. Jag har därför 
valt att koda dessa länders valsystem som icke-demokratiska. I gruppen tillkommer dess-
utom länder med icke folkvalda parlament. 

16 Notera att i analysen av denna variabel är stater med icke-demokratiska val exkluderade. 
Dessa stater ingår dock i analysen av övriga variabler. 

17 Notera att i diagrammet har majoritets- och pluralitetsvalsystemen slagits ihop till en 
grupp (’MAJOR’) för att diagrammet skall vara tydligare. Den genomsnittliga kvinno-
representationen i länder med majoritet och länder med pluralitet ligger de flesta år nära 
varandra. Jfr. Norris 2006:5. 
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relativt hög – på samma nivå med länderna med mixat valsystem, med 
undantag för 2005 då den är lägre. 

Tabell 5:7. Bivariat analys: Samband mellan kvinnorepresentation  
och politiska institutioner – valsystem. Pearson’s r, signifikans (tvåsidig), N. 
 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
VALSYS .104 .259 .205 .120 .264 .328 .238 .251 .356 .377 .315 .308 
 n.s. ** n.s. .n.s. ** *** ** ** *** *** *** *** 
 (55) (59) (64) (68) (74) (81) (92) (98) (131) (165) (166) (166) 
PROP -.179 -.142 -.104 -.116 -.046 -.024 .032 .085 .251 .355 .317 .310 
 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. *** *** *** *** 
 (70) (77) (90) (107) (106) (118) (138) (146) (166) (175) (176) (176) 
MAJOR -.220 -.329 -.225 -.209 -.270 -.317 -.297 -.277 -.295 -.320 -.279 -.239 
 * *** ** ** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 (67) (74) (87) (105) (106) (118) (137) (146) (166) (175) (176) (176) 
NDE .587 .655 .454 .367 .408 .408 .341 .251 .063 -.013 -.013 -.113 
 *** *** *** *** *** *** *** *** n.s. n.s. n.s. n.s. 
 (67) (74) (87) (105) (106) (118) (137) (146) (166) (175) (176) (176) 
MDMH .. .. .. .. .152 .251 .165 .148 .324 .297 .227 .257 
 .. .. .. .. n.s. n.s. n.s. n.s. *** *** *** *** 
 .. .. .. .. (39) (42) (53) (71) (75) (137) (137) (134) 
CSIZE .430 .409 .456 .426 .387 .301 .328 .330 .198 .200 .209 .226 
 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 (68) (75) (88) (105) (104) (115) (138) (146) (165) (175) (176) (173) 
COMP -.169 -.324 -.158 -.206 -.151 -.219 -.216 -.085 .098 .181 .166 .137 
 n.s. *** n.s. ** n.s. ** ** n.s. n.s. ** * n.s. 
 (66) (70) (85) (90) (95) (95) (108) (111) (116) (135) (138) (136) 
FRACT -.213 -.370 -.337 -.359 -.212 -.343 -.170 -.141 -.031 .018 -.027 .015 
 n.s. ** ** ** n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
 (31) (35) (37) (43) (43) (50) (82) (97) (106) (138) (137) (135) 
N 74 80 95 113 110 123 142 150 170 179 179 179 

 

Anm.: VALSYS – Valsystem: 1 = Majoritetsvalsystem till 4 = Proportionellt valsystem; PROP – 
Proportionellt valsystem (dummy); MAJOR – Pluralistiskt och majoritetsvalsystem (dummy); 
NDE – Icke-demokratiskt valt parlament (dummy); MDMH – Valkretsstorlek: Antal ledamöter 
per valkrets (logaritmerad); CSIZE – Antal ledamöter i parlamentets andra kammare 
(logaritmerad); COMP – Konkurrensindex (100 - andel mandat för största partiet); FRACT – 
Fraktionaliseringsindex.  
*** signifikant på 0.01-nivån; ** signifikant på 0.05-nivån; * signifikant på 0.10-nivån; n.s. ej 
signifikant. 
Källa: Se variabelförteckningen i bilaga B. 
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Figur 5:6. Andel kvinnliga parlamentsledamöter fördelat på valsystem, 1950-2005. 
Medelvärden. 

0

5

10

15

20

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Pr
oc

en
t

NDE MAJOR MIXAT PROP

Anm.: NDE – Icke-demokratiskt valt parlament; MAJOR – Pluralistiskt och majoritetsvalsystem; 
MIXAT – Mixat valsystem; PROP – Proportionellt valsystem. Observera att antalet inkluderade 
länder varierar över tid. Se tabell 5:7. 
Källa: Se variabelförteckningen i bilaga B. 
 
Den femte valsystemsvariabeln är valkretsstorleken: Antal ledamöter per val-
krets (’MDMH’).18 Ju större valkretsstorlek, desto större chans att ett parti får 
flera mandat. Om ett parti räknar med flera mandat är partilistorna oftare balan-
serade med avseende på kön. Detta görs dels för att inte tappa väljare, dels för 
att olika delar av partiet skall vara nöjda (Matland & Montgomery 2003:27). 
’MDMH’ uppvisar ett signifikant positivt samband först fr.o.m. 1990. Eftersom 
det är fler ledamöter per valkrets i proportionella valsystem än i icke-propor-
tionella, är förklaringen till de tidigare icke-signifikanta sambanden samma som 
för dummyn för proportionella valsystem.  

                                                 
18 Variablerna ’MDMH’ och ’CSIZE’ har logaritmerats för att undvika problem med 

extremvärden. Genom logaritmering kan man transformera en kraftigt snedvriden varia-
bel, så att normalfördelning uppnås (se t.ex. Miles & Shevlin 2001:80-84). Ett exempel 
när det gäller ’CSIZE’: Kina har nästan 3.000 ledamöter i sitt parlament, medan Libyen – 
som har världens näst största parlament – har 750 ledamöter. Detta gör att korrelationen 
inte blir helt rättvisande. Sambandet mellan parlamentets storlek och kvinnorepresen-
tationen 2005 blir utan logaritmering r=.12 (p=.110); med logaritmering r=.23 (p=.003). 
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De sista variablerna i tabellen rör parlamentets storlek och sammansättning. 
Om det finns få ledamöter i parlamentet, anses konkurrensen mellan kandida-
terna i parlamentsvalet vara större och detta kan missgynna kvinnor. Det finns 
mycket riktigt ett robust samband mellan parlamentsstorlek (’CSIZE’)19 och 
kvinnorepresentation. Sambandet är signifikant positivt under hela perioden. 
Konkurrensen mellan kandidater kan också studeras genom att titta på parla-
mentets sammansättning: Om det finns många partier i parlamentet, anses kon-
kurrensen mellan kandidaterna inom respektive parti vara större och detta kan 
missgynna kvinnor. Detta analyserar jag genom två olika variabler: Ett fraktio-
naliseringsindex (’FRACT’) och ett konkurrensindex (’COMP’).  

Fraktionaliseringsindexet, som mäter sannolikheten att två slumpmässigt 
valda parlamentsledamöter tillhör olika partier, uppvisar ett negativt samband i 
början av perioden. Detta innebär att ju lägre fraktionalisering i parlamentet – 
d.v.s. ju färre partier – desto högre kvinnorepresentation. En anledning till 
sambandet är att det bara fanns ett enda parti i parlamentet i kommuniststater-
na. Övriga år är sambandet inte signifikant. Konkurrensindexet, som mäter hur 
stor andel av parlamentsledamöterna som inte tillhör det största partiet, upp-
visar signifikanta negativa samband 1955, 1965, 1975 och 1980. Det innebär att 
kvinnorepresentationen är högre i parlament där det största partiet besitter en 
stor andel av mandaten. Detta passar återigen in på kommuniststaterna. År 
1995 och 2000 är sambanden emellertid positiva, vilket innebär att kvinno-
representationen är högre i parlament där det största partiet besitter en liten del 
av mandaten. I dessa parlament kan det alltså tänkas finnas många olika partier. 
Resultatet går lite emot de teoretiska antagandena, eftersom många små partier 
borde innebära att konkurrensen hårdnar om mandaten. En förklaring kan vara 
att en mångfald partier i parlamentet är ett tecken på att det finns nya partier 
som förespråkar kvinnorepresentation, t.ex. gröna partier och andra post-
materiella partier (se t.ex. Reynolds 1999:552-553, jfr. Caul 1999). En annan för-
klaring är att antalet partier vanligtvis är större i demokratier än icke-demokra-
tier. En tredje förklaring är att antalet partier samvarierar med valsystemet. Det 
finns vanligtvis ett fåtal stora partier i länder med majoritetssystem och flera lite 
mindre partier i länder med proportionella valsystem. 

Denna genomgång visade att det inte är ointressant för kvinnorepresenta-
tionen vilket valsystem som används. Proportionella valsystem uppvisar ett 
positivt samband med kvinnors politiska representation under de senare perio-
derna och pluralitets- och majoritetsvalsystem ett robust negativt samband. 
Kvinnorepresentationen uppvisar också ett robust samband med parlaments-
storlek och med parlamentets sammansättning under vissa år. Nästa avsnitt 

                                                 
19 Se föregående not. 
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ägnas åt att analysera kvinnorepresentationens samvariation med traditionen av 
kvinnliga politiker. 

5.3.2 Tradition av kvinnor i politiken 

Två viktiga politiska institutioner, som hänger samman med kvinnorepresenta-
tion, är kvinnlig rösträtt och kvinnlig valbarhet. Införandet av allmän rösträtt 
och valbarhet för kvinnor diskuterades i avsnitt 4.2. Då visades även att det 
finns en positiv samvariation mellan antalet år kvinnor haft rösträtt och kvinno-
representationen 2005. I detta kapitel görs en liknande analys för hela den 
studerade perioden. Analysen visas i tabell 5:8. 

Det är troligt att kvinnors politiska deltagande är väl förankrat i länder där 
kvinnor har haft rösträtt och valbarhet länge och utgör en självklar del av 
politiken. Dessutom tenderar kvinnors valdeltagande att öka ju längre kvinnor 
haft rösträtt (Kenworthy & Malami 1999:239). Kvinnorepresentationen kan 
därför förväntas vara högre, d.v.s. att ju längre kvinnor haft rösträtt och varit 
valbara, desto högre är kvinnorepresentationen. Både rösträtt och valbarhet 
analyseras som två olika variabler: Dels antal år med kvinnlig rösträtt respektive 
valbarhet (’KVRÖST’ och ’KVVALB’), dels en dummy för förekomst av 
kvinnlig rösträtt respektive valbarhet (’RÖSTD’ och ’VALBD’).20 

Det finns relativt robusta samband mellan kvinnorepresentationen och antal 
år som kvinnor har rösträtt respektive valbarhet. I början av perioden, under 
1950-talet, var sambanden inte signifikanta. Det beror på att bortfallet är ganska 
stort, eftersom länder där kvinnor inte har rösträtt eller är valbara faller bort. 
Detta visas av dummyvariablerna för kvinnlig rösträtt och kvinnlig valbarhet 
som är signifikanta dessa år. Båda dummyvariablerna uppvisar robusta samband 
med kvinnorepresentationen. Sambanden blir dock allt svagare över tid, vilket 
beror på att allt fler länder inför kvinnlig rösträtt och valbarhet. Det är således 
tydligt att ju längre kvinnor har haft rösträtt och varit valbara, desto högre är 
kvinnorepresentationen.  

I figur 5:7 visas sambandet mellan kvinnorepresentationen och antal år 
kvinnor haft rösträtt 2000, det år då sambandet var starkast (r=.393, p=.000, 

                                                 
20 ’KVRÖST’ och ’KVVALB’ anger hur många år respektive land har haft kvinnlig rösträtt 

och kvinnlig valbarhet. Detta innebär att inget värde anges för länder där dessa 
institutionella reformer inte har genomförts och dessa länder saknas således i analysen. 
’RÖSTD’ och ’VALBD’ är dummyvariabler. 1 = Landet har kvinnlig rösträtt/valbarhet. 0 
= Kvinnlig rösträtt/valbarhet saknas. På samma sätt anger ’KVLED1’ hur många år som 
gått sedan den första kvinnliga ledamoten valdes in i parlamentet. Länder som ännu inte 
haft någon kvinnlig ledamot är ej inkluderade. ’LEDD’ är en dummyvariabel. 1 = Landet 
har haft en eller flera kvinnliga parlamentsledamöter vid något tillfälle. 0 = Landet har 
ännu inte haft någon kvinnlig parlamentsledamot. 
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N=173). De flesta länder med en hög kvinnorepresentation, har en lång 
tradition av kvinnors politiska deltagande.  

Tabell 5:8. Bivariat analys: Samband mellan kvinnorepresentation  
och tradition av kvinnor i politiken. Pearson’s r, signifikans (tvåsidig), N. 
 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
KVRÖST .041 .176 .258 .324 .288 .277 .293 .366 .298 .348 .393 .317 
 n.s. n.s. ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 (52) (66) (81) (100) (100) (112) (134) (142) (162) (172) (173) (172) 
RÖSTD .315 .297 .237 .188 .177 .164 .139 .151 .147 .158 .172 .217 
 *** *** ** ** ** ** * ** ** ** ** *** 
 (70) (77) (90) (107) (106) (118) (138) (146) (166) (175) (176) (176) 
KVVALB -.026 .107 .155 .219 .183 .194 .223 .278 .244 .303 .339 .268 
 n.s. n.s. * ** ** ** *** *** *** *** *** *** 
 (50) (64) (79) (99) (99) (112) (133) (141) (162) (172) (173) (172) 
VALBD .348 .236 .267 .204 .193 .164 .169 .175 .147 .158 .172 .217 
 *** ** *** ** ** ** ** ** ** ** ** *** 
 (70) (77) (90) (107) (106) (118) (138) (146) (166) (175) (176) (176) 
KVLED1 -.196 -.092 .088 .185 .150 .161 .207 .273 .402 .445 .508 .363 
 n.s. n.s. n.s. ** * * *** *** *** *** *** *** 
 (44) (52) (65) (85) (86) (99) (122) (128) (153) (167) (167) (164) 
LEDD .335 .349 .250 .196 .237 .133 .164 .214 .189 .145 .158 .210 
 *** *** *** ** *** * ** *** *** ** ** ** 
 (70) (77) (90) (107) (106) 118 (138) (146) (166) (175) (176) (176) 
KVREPL .780 .803 .875 .945 .943 .909 .865 .922 .807 .739 .850 .773 
 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 (41) (66) (75) (84) (94) (108) (108) (135) (142) (158) (170) (169) 
N 74 80 95 113 110 123 142 150 170 179 179 179 
 

Anm.: KVRÖST – Antal år sedan kvinnlig rösträtt infördes; RÖSTD – Kvinnlig rösträtt 
(dummy); KVVALB – Antal år sedan kvinnlig valbarhet infördes; VALBD – Kvinnlig valbarhet 
(dummy); KVLED1 – Antal år sedan första kvinnliga parlamentsledamot valdes; LEDD – 
Dummy för tidigare kvinnlig parlamentsledamot; KVREPL – Andel kvinnor i parlamentet 5 år 
tidigare. 
*** signifikant på 0.01-nivån; ** signifikant på 0.05-nivån; * signifikant på 0.10-nivån; n.s. ej 
signifikant. 
Källa: Egen bearbetning av data från IPU (1995), IPU (1997), IPU databas. 

Sambanden styrks även av de resterande variablerna. Kvinnorepresentationen 
uppvisar en samvariation med hur lång tradition man har av kvinnor i parla-
mentet, d.v.s. antal år sedan den första kvinnan valdes in i parlamentet 
(’KVLED1’). Detta samband ökar i styrka över tid till år 2000 (r=.508). År 2005 
är sambandet något lägre (r=.363). I början av perioden är sambandet inte 
signifikant, vilket återigen beror på att länder utan erfarenhet av kvinnor i parla-
mentet faller bort. Dummyvariabeln (’LEDD’) visar dock på ett signifikant 
samband dessa år. Kvinnorepresentationen är alltså högre i länder som har 
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tidigare erfarenhet av kvinnliga parlamentsledamöter. Ju längre kvinnliga leda-
möter har funnits i parlamentet, desto högre är kvinnorepresentationen. 

Figur 5:7. Sambandet mellan kvinnorepresentation och antal år kvinnor haft rösträtt 2000. 
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Källa: Egen bearbetning av data från IPU (1995), IPU databas. 

Det starkaste sambandet uppvisas emellertid av kvinnorepresentationen vid två 
på varandra följande perioder, d.v.s. kvinnorepresentationen 1950 korreleras 
med kvinnorepresentationen 1945 o.s.v. Sambandet är genomgående att 
betrakta som mycket starkt och detta skulle kunna tolkas som att det finns en 
viss ”spårbundenhet” i kvinnorepresentation. Länder som tidigare har haft en 
hög kvinnorepresentation, har det även senare. Detta skulle kunna ses som att 
nivån på kvinnorepresentationen institutionaliseras i sig. Även när kvinno-
representationen 1945 och 2005 korreleras mot varandra blir sambandet starkt 
positivt (r=.475, p=.002, N=39), vilket visas i figur 5:8.  
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Figur 5:8. Sambandet mellan kvinnorepresentationen i parlamentet 1945 och 2005. 
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Källa: Egen bearbetning av data från IPU (1995), IPU databas.  

Analysen visade att kvinnorepresentationen samvarierar med den tradition av 
kvinnor i politiken som finns. Det kan tolkas som att andelen kvinnor i parla-
mentet faktiskt blir högre ju längre tradition man har av kvinnor som medbor-
gare och politiker eller dylikt. Samtidigt är det inte osannolikt att t.ex. införan-
det av kvinnlig rösträtt och valbarhet påverkas av ungefär samma faktorer som 
kvinnorepresentationen. Detsamma gäller när kvinnorepresentationen för olika 
år korreleras mot varandra. Det är troligt att kvinnorepresentationen genom-
gående ligger på samma nivå för ett land för att det landet präglas av faktorer 
som gynnar eller missgynnar kvinnors politiska representation. Samtidigt kan 
det också vara så att en hög kvinnorepresentation över tid blir en norm som 
styr både partiernas och väljarnas beteende. Det är emellertid uppenbart att 
detta inte är fallet i Öst- och Centraleuropa, där kvinnorepresentationen sjönk 
kraftigt efter kommunismens fall (se t.ex. tabell 5:2). 

5.3.3 Övriga politiska institutioner 

Avslutningsvis analyseras samvariationen mellan kvinnorepresentationen och 
ytterligare några för ett politiskt system centrala institutioner (tabell 5:9). Ovan 
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har politiska institutioner som valsystem, kammarstorlek och införande av 
kvinnlig rösträtt behandlats. Detta är variabler som är förankrade i tidigare 
studier, där de har visat sig samvariera med kvinnorepresentationen på olika 
sätt. Hur ser det då ut när det gäller andra institutioner?  

Tabell 5:9. Bivariat analys: Samband mellan kvinnorepresentation  
och övriga politiska institutioner. Pearson’s r, signifikans (tvåsidig), N. 
 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
FED .054 .145 .124 .143 .029 .036 .010 .030 -.003 .006 .043 .058 
 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
 (70) (77) (90) (107) (106) (117) (137) (145) (164) (174) (175) (174) 
PRES -.321 -.207 -.284 -.228 -.151 -.065 -.079 -.056 .026 .066 -.003 .058 
 *** * *** ** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
 (70) (77) (90) (107) (106) (116) (137) (145) (163) (173) (174) (173) 
CHAMB -.139 -.147 -.108 -.045 -.157 -.109 -.111 -.139 -.124 -.033 .073 .089 
 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. 
 (70) (77) (89) (106) (105) (117) (137) (145) (164) (174) (175) (174) 
CL .207 .227 .164 .223 .259 .295 .272 .208 -.048 -.241 -.185 -.170 
 ** ** * ** *** *** *** *** n.s. *** *** ** 
 (68) (75) (88) (104) (103) (114) (135) (143) (147) (175) (176) (176) 
PR .132 .227 .155 .170 .229 .280 .307 .248 -.023 -.203 -.234 -.168 
 n.s. ** * ** ** *** *** *** n.s. *** *** ** 
 (68) (75) (88) (104) (103) (114) (135) (143) (147) (174) (176) (176) 
FS .151 .212 .146 .162 .214 .317 .348 .266 -.100 -.191 -.238 -.134 
 n.s. ** * * ** *** *** *** n.s. *** *** * 
 (68) (75) (88) (104) (103) (114) (135) (143) (165) (175) (176) (176) 
KOMM .668 .756 .716 .782 .775 .688 .719 .622 .345 .169 .229 .168 
 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** ** 
 (70) (77) (90) (107) (106) (118) (138) (146) (166) (175) (176) (176) 
N 74 80 95 113 110 123 142 150 170 179 179 179 

 

Anm.: FED – Federal stat (dummy); PRES – Presidentialism (dummy); CHAMB – Antal 
kammare; CL – Medborgerliga rättigheter; PL – Politiska rättigheter; FS – Freedom Status; 
KOMM – Kommunistisk stat (dummy).  
*** signifikant på 0.01-nivån; ** signifikant på 0.05-nivån; * signifikant på 0.10-nivån; n.s. ej 
signifikant. 
Källa: Se variabelförteckningen i bilaga B. 

Inledningsvis tittar jag på federalism (’FED’), presidentialism (’PRES’) och antal 
kammare i parlamentet (’CHAMB’). Analysen är i dessa fall helt explorativ. Det 
finns inga teoretiska antaganden bakom inkluderandet av dessa tre variabler, 
men det är ändå intressant att se om det finns en samvariation med kvinno-
representationen. De två förstnämnda variablerna är konstruerade som dummy-
variabler. Tabellen visar att kvinnors politiska representation varken samvarie-
rar med federalismdummyn eller antal kammare vid någon tidpunkt. Däremot 
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finns det ett negativt samband mellan kvinnors politiska representation och 
presidentialismdummyn i början av perioden, då alltså representationen är 
något lägre i presidentiella system.  

Därefter analyseras samvariationen mellan kvinnorepresentationen och de 
av Freedom House framtagna variablerna medborgerliga rättigheter (Civil 
Liberties, ’CL’), politiska rättigheter (Political Rights, ’PR’) och frihetsstatus 
(Freedom Status, ’FS’).21 Dessa samband är positiva t.o.m. 1985, vilket innebär att 
kvinnors politiska representation då var högre i icke-demokratiska stater. Under 
1995 och 2000 är sambanden negativa, vilket innebär att kvinnorepresentatio-
nen var högre i demokratiska stater. Sambanden mellan kvinnorepresentation 
och demokrati byter alltså tecken kring 1990, vilket med all säkerhet har att göra 
med det kommunistiska – och icke-demokratiska – Östeuropas fall. Det finns 
alltså inget robust samband mellan demokrati och kvinnorepresentation, men 
tendensen är att demokrati gynnar kvinnors politiska representation efter 1990. 

Slutligen skall sambandet mellan kommunism och kvinnorepresentation 
undersökas. Det är tydligt på flera ställen både i detta kapitel och i föregående 
kapitel (kapitel 4) att de kommunistiska staterna under större delen av den 
studerade perioden har en relativt sett mycket hög kvinnorepresentation jämfört 
med övriga länder. Såsom tidigare nämnts, beror detta på att de kommunistiska 
staterna eftersträvar ett parlament som avspeglar samhällets mångfald med av-
seende på kön, klass, etnicitet m.m. Detta förverkligas genom en strikt kvote-
ring och icke-demokratiska val till parlamentet. Samtidigt hade parlamenten i de 
kommunistiska länderna främst en dekorativ funktion (se Wolchik 1981, 
Nechemias 1994:89-100, Voronina 1994:722-736, Howell 2002, Montgomery 
2003:5). Kvinnorepresentationen var alltså hög i de statliga organen som främst 
hade en symbolisk funktion och låg i kommunistpartiets organ, där den verkliga 
makten fanns (Wolchik 1981:457-462, Fischer 1985:127-135). Om sambandet 
är signifikant, testas genom att en dummyvariabel konstrueras för kommu-
nistiska stater.22 Denna variabel uppvisar ett robust samband med kvinno-
representationen för alla år. Sambandet är att betrakta som mycket starkt. Ända 

                                                 
21 Observera kodningen av variablerna. ’PR’ och ’CL’ går mellan 1 och 7, där 1 = 

Fullständiga fri- och rättigheter och 7 = Inga fri- och rättigheter. ’FS’ går mellan 1 och 3, 
där 1 = Fritt, 2 = Delvis fritt, 3 = Ej fritt.  

22 Till de kommunistiska staterna räknas Albanien 1944-1991, Bulgarien 1946-1991, Jugo-
slavien 1946-1989, Kambodja 1975-1993, Kina 1949--, Kuba 1959--, Laos 1975--, Mon-
goliet 1924-1992, Nordkorea 1948--, Polen 1947-1989, Rumänien 1947-1989, Sovjetunio-
nen 1917-1989, Tjeckoslovakien 1948-1989, Ungern 1949-1989, Vietnam 1945/1976--, 
Östtyskland 1949-1989. Kodningen är gjord utifrån Derbyshire & Derbyshire 1989:33-36 
och Derbyshire & Derbyshire 1996:29-33. Dummyvariabeln antar värdet 1 för alla länder 
som är kommunistiska respektive år och värdet 0 för icke-kommunistiska stater. Antalet 
kommunistiska stater varierar således över tid, se figur 5:9. 
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fram t.o.m. 1985 ligger Pearson’s r kring 0.7 (p=.000 för alla dessa år). Därefter 
sjunker sambandet kraftigt, men det är signifikant under hela perioden. 

Figur 5:9. Kvinnorepresentation för kommunistiska och icke-kommunistiska stater,  
1950-2005. Medelvärden. 
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Anm.: Observera att antalet kommunistiska stater varierar över tid i diagrammet. År 1950 fanns 
10 kommunistiska stater, 1955-1965 12 stater, 1970 11 stater, 1975 14 stater, 1980-1985 16 stater, 
1990 8 stater, 1995 4 stater,  2000 5 stater och 2005 4 stater. (Antalet avser endast stater med 
värden på den beroende variabeln.) 
Källa: Se variabelförteckningen i bilaga B (’KOMM’ och ’KVREP’). 

I figur 5:9 visas den stora skillnaden i den genomsnittliga kvinnorepresentation 
mellan kommunistiska och icke-kommunistiska stater. Kvinnorepresentationen 
sjunker visserligen något i de kommunistiska staterna i och med det kommu-
nistiska Öst- och Centraleuropas fall i slutet av 1980-talet. Medelvärdet är dock 
genomgående avsevärt mycket högre än i de icke-kommunistiska staterna. År 
2000, när det bara fanns fem kommunistiska stater kvar i världen (Kina, Kuba, 
Laos, Nordkorea och Vietnam), var det fortfarande mer än dubbelt så högt. År 
2005 hade skillnaden minskat något, men den var fortfarande stor. Ett test 
gjordes också för att undersöka om kommunismen ger några bestående effekter, 
d.v.s. om det finns något samband med kvinnorepresentationen även efter det 
att staterna – t.ex. de i Öst- och Centraleuropa – har blivit icke-kommunis-
tiska.23 Detta testades för kvinnorepresentationen 1995, 2000 och 2005, men 
något samband fanns inte (år 1995: r=.055, p=.477, år 2000: r=.099, p=.192, år 

                                                 
23 Denna dummyvariabel kodades med 1 för varje stat som någon gång varit kommunistisk 

under perioden 1945-2005 och 0 för stater som aldrig varit kommunistiska. 
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2005: r=.038, p=.616). Det verkar således som att kvinnorepresentationen 
ganska snabbt faller till en ”normal” nivå efter det att kommunismen avskaffats. 

5.3.4 Summering av den bivariata analysen 

Den bivariata analysen gav ett flertal intressanta resultat. En första slutsats är att 
såväl strukturer som institutioner verkar vara betydelsefulla för att förklara 
varför kvinnorepresentationen varierar mellan olika länder. En andra slutsats är 
att det finns en tydlig skillnad mellan perioden före 1990 jämfört med perioden 
efter 1990. De allra flesta variabler uppvisade signifikanta samband under den 
senare perioden, men icke-signifikanta samband eller samband med oväntad 
riktning under den tidigare perioden. Bl.a. ekonomisk utveckling korrelerade 
knappt alls med kvinnorepresentationen under den första perioden, vilket var 
oväntat. Kvinnors socioekonomiska villkor uppvisade dock genomgående signi-
fikanta samband. En förklaring till de instabila sambanden och de oväntade 
riktningarna är kommunismens uppgång och fall i Östeuropa, något som 
visades redan i faktoranalysen i tabell 5:3. Variationen i kvinnors politiska repre-
sentation är helt enkelt svår att förklara med samma variabler under kommu-
nismepoken som efter kommunismens fall i Östeuropa. Ett av de starkaste 
sambanden i den bivariata analysen uppvisades också av den dummyvariabel 
som jag skapat för kommuniststaterna.  

Nästa steg är att göra en multivariat regressionsanalys. I den bivariata 
analysen visades på samband mellan de oberoende variablerna och kvinno-
representationen. I den multivariata analysen är det variablernas effekt på 
kvinnorepresentationen som ska testas och denna kontrolleras också mot andra 
variabler. 

5.4 Multivariat regressionsanalys  

5.4.1 Tillvägagångssätt 

I den multivariata regressionsanalysen analyseras kvinnors politiska representa-
tion för vart femte år, precis som i den bivariata analysen. Modellerna har först 
skattats med OLS (”minsta kvadrat-metoden”). Om heteroskedasticitet verkar 
råda, har modellen skattats om med HC3. Vilken skattningsteknik som har 
använts, anges i anslutning till tabellerna.24 

                                                 
24 Modeller skattade med HC3 är markerade med (*) i tabellerna. Se kapitel 3. 
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5.4.2 Modeller, val av variabler och bortfall 

I analysen testas för varje år tre olika modeller mot kvinnorepresentationen: En 
modell med strukturvariabler (modell A), en modell med institutionsvariabler 
(modell B) och slutligen en modell med både struktur- och institutionsvariabler 
inkluderade (modell C). Det är inte möjligt att inkludera alla variabler från den 
bivariata analysen i den multivariata analysen. För det första skulle det innebära 
stora problem med multikollinearitet. För det andra skulle det kraftigt begränsa 
antalet inkluderade länder i analysen. Det är få variabler som täcker in alla 
länder. De länder som data saknas för varierar mellan olika variabler, vilket 
innebär att antalet inkluderade länder i den multivariata analysen skulle bli 
orimligt litet (ibland under 20) om alla variabler från den bivariata analysen 
skulle inkluderas. Mot denna bakgrund har det varit nödvändigt att göra ett 
urval av variabler till analysen. Dessutom har variabler som visade sig vara helt 
ointressanta i den bivariata analysen, d.v.s. knappt uppvisat något signifikant 
samband, exkluderats. 

I modell A ingår BNP per capita, andel sysselsatta inom jordbruk25, andel 
kvinnor av arbetskraften, andel protestanter samt andel muslimer. Det finns 
flera andra socioekonomiska variabler som hade varit intressanta att inkludera, 
men antingen uppvisar dessa en hög samvariation med BNP per capita eller så 
är antalet observationer begränsat vilket leder till ett alltför stort bortfall. Det 
förra gäller t.ex. fertiliteten och urbaniseringen, medan det senare bl.a. gäller 
utbildningsvariablerna. I modell B ingår dummyvariabler för proportionellt 
valsystem, icke-demokratiska val26 och kommunistiskt styre samt kammar-
storlek, konkurrensindex och kvinnlig rösträtt. Variabeln kvinnlig rösträtt är en 
dummyvariabel fram t.o.m. 1975 och därefter anger den antalet år med kvinnlig 
rösträtt. Det var nödvändigt att använda en dummyvariabel före dess för att 
minimera bortfallet. I modell C inkluderas alla struktur- och institutionsvariabler. 
Dessutom analyseras för år 2005 även en modell D där alla struktur- och 
institutionsvariabler samt en dummyvariabel för könskvotering ingår. 

För att redovisningen skall bli överblickbar, har den multivariata analysen 
delats upp i tre avsnitt: Först analyseras perioden 1950-1965 (avsnitt 5.4.3), där-
efter perioden 1970-1985 (avsnitt 5.4.4) och avslutningsvis perioden 1990-2005 
(avsnitt 5.4.4). 

                                                 
25 Andel sysselsatta inom jordbruk ingår ej i analysen 1950-1985 p.g.a. problem med 

multikollinearitet med BNP per capita.  
26 Variabeln icke-demokratiska val ingår ej i analysen för 1950 och 1955 p.g.a. problem med 

multikollinearitet med kommunistdummyn, eftersom i princip alla inkluderade länder 
med icke-demokratiska val hade ett kommunistiskt styrelseskick dessa år.  
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5.4.3 Kvinnorepresentationen i världen 
under 1950- och 1960-talet 

Under 1950- och 1960-talet var den genomsnittliga kvinnorepresentationen i 
världen mycket låg, bara drygt 4 procent. År 1960 var t.ex. kvinnorepresenta-
tionen i världens dåvarande länder i snitt 4,2 procent (s=5,7). Högst andel 
kvinnliga parlamentsledamöter hade kommunistiska Sovjetunionen (26 pro-
cent), Östtyskland (25 procent) och Tjeckoslovakien (21 procent).  

Om de kommunistiska staterna exkluderas, sjunker medelvärdet till 2,5 
procent (s=3,2). Av de icke-kommunistiska staterna var kvinnors politiska 
representation högst i Finland (15 procent) och Sverige (13 procent). I totalt 27 
länder fanns det inga kvinnor alls i parlamentet. Länderna med högst kvinno-
representation återfinns i Östeuropa och Norden. Länderna med allra lägst 
kvinnorepresentation återfinns i Afrika, Mellersta Östern och Latinamerika. 

Detta är ungefär det mönster vi även ser övriga år under perioden. Hur kan 
då den rumsliga variationen förklaras? Resultatet av den multivariata analysen 
redovisas i tabell 5:10. Om de tre modellernas förklaringskraft, d.v.s. R2-värde, 
jämförs, är det tydligt att förklaringskraften för modell B är avsevärt högre än 
för modell A.27 Det verkar således som om institutioner hjälper oss bättre än 
strukturer att förklara variationen i kvinnorepresentation under 1950- och 1960-
talet. Samtidigt är inte heller modell A:s förklaringskraft försumbar, även om 
den är lägre än modell B:s. Både strukturer och institutioner verkar således vara 
av intresse. När alla variabler förs samman i modell C, uppvisar också mycket 
riktigt variabler från både struktur- och institutionsmodellerna signifikanta 
effekter. 

Vilka variabler är det som har signifikanta effekter? Den enda struktur-
variabel som kan förkastas som ointressant är BNP per capita. Signifikansen för 
övriga effekter varierar något. Andel kvinnor av arbetskraften uppvisar en 
signifikant positiv effekt i strukturmodellen samtliga år. Befolkningens 
religionstillhörighet uppvisar ingen robust effekt, men de signifikanta effekter 
som finns överensstämmer med de teoretiska utgångspunkterna: Andelen 
muslimer har en negativ effekt, medan andelen protestanter har en positiv 
effekt. När det gäller institutionsvariablerna, är valsystemsvariabeln (dummy-
variabel för proportionellt valsystem) liksom kammarstorleken ointressanta 
under perioden. I den bivariata analysen uppvisade kammarstorleken ett robust 
samband med kvinnorepresentationen, men vid kontroll mot andra variabler i 
den multivariata analysen försvann alltså denna signifikans. Konkurrensindexet 
                                                 
27 Det kan vara problematiskt att jämföra R2-värdet mellan olika modeller, eftersom R2-

värdet riskerar att öka ju fler variabler som inkluderas. Se t.ex. Studenmund (2001:51-53). 
I mitt fall betraktar jag dock skillnaderna i antal inkluderade variabler som små och jag 
tror därför inte att en jämförelse mellan modellerna är missvisande.  
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uppvisar en signifikant positiv effekt vid ett tillfälle, vilket innebär att en mång-
fald av partier i parlamentet har en positiv effekt på kvinnorepresentationen. 
Kvinnlig rösträtt har en signifikant effekt framför allt i slutet av perioden (1960 
och 1965). Kommunistiskt styrelseskick uppvisar en robust positiv effekt. 

Tabell 5:10. Estimering av de oberoende variablernas effekt på kvinnorepresentationen 
1950-1965.  Ostandardiserade regressionskoefficienter och t-värde. 

1950 1955 1960 1965  
A* B* C* A* B C* A* B* C* A* B* C* 

BNP -.000 .. -.000 -.000 .. .000 -.000 .. -.000 .000 .. .000 
 -.67 .. -.86 -.18 .. .57 -.10 .. -.15 .77 .. .09 
KVAVAK .212 .. .036 .289 .. .041 .199 .. .024 .214 .. -.003 
 2.96 .. .70 3.08 .. .52 2.69 .. .57 2.84 .. -.07 
PROT .021 .. .036 .020 .. .051 .037 .. .079 .007 .. .076 
 1.33 .. 2.11 .63 .. -.08 1.20 .. 2.75 .19 .. 3.66 
MUSLIM -.012 .. .003 -.026 .. .002 -.037 .. -.007 -.040 .. -.007 
 -.88 .. .15 -1.18 .. .06 -2.90 .. -.66 -3.43 .. -.99 
PROP .. .073 .034 .. 1.81 1.64 .. .643 .649 .. .430 .171 
 .. .11 .04 .. 1.53 1.08 .. .83 .81 .. .53 .21 
COMP .. .037 .029 .. .005 -.024 .. .020 -.010 .. .027 .001 
 .. 2.77 1.61 .. .21 -.64 .. 1.28 -.58 .. 1.63 .06 
KVRÖST .. 1.80 1.66 .. 2.18 2.80 .. 2.41 2.88 .. 2.49 3.19 
 .. 2.74 1.73 .. 1.10 .93 .. 3.40 2.16 .. 2.70 1.80 
CSIZE .. .502 .432 .. .970 .592 .. .778 .595 .. .500 .426 
 .. 1.00 .82 .. 1.32 .68 .. 1.55 1.11 .. 1.16 .99 
KOMM .. 8.60 7.93 .. 12.33 11.77 .. 11.85 11.09 .. 14.28 14.16 
 .. 4.18 3.58 .. 6.24 4.59 .. 4.83 4.45 .. 8.32 8.69 
KONSTANT .. -3.31 -3.51 .. -4.74 -4.89 .. -4.27 -4.17 -1.90 -2.63 -2.94 
 .. -1.36 -1.08 .. -1.23 -.83 .. -1.76 -1.48 -.88 -1.33 1.07 
R2 .313 .522 .566 .289 .608 .663 .267 .587 .683 .244 .707 .782 
JUSTERAT R2 .264 .478 .489 .238 .572 .595 .224 .557 .638 .207 .698 .756 
N 61 61 74 86 

 

Anm.: Modeller skattade med HC3 är markerade med (*). 
Källa: Se variabelförteckning i bilaga B. 

Sammanfattningsvis får både strukturer och institutioner ses som viktiga för att 
förklara variationen i kvinnors politiska representation under 1950- och 1960-
talet. Det är framför allt om ett land har infört kvinnlig rösträtt och om det har 
ett kommunistiskt styrelseskick som bidrar till en hög förklaringskraft under 
perioden.28 Även strukturvariablerna har betydelse och då framför allt andel 
kvinnor av arbetskraften samt befolkningens religionstillhörighet. 

                                                 
28 Om bara dessa två variablers effekt testas mot kvinnorepresentationen under 1950- och 

1960-talet, blir förklaringskraften omkring 50 procent. 
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Risken med att använda en bred dummyvariabel som den för kommunism är 
att den riskerar att fungera som en proxy för kommuniststaternas utmärkande 
egenskaper. Analysen visar dock att det istället är andra variabler som fungerar 
som proxys för kommuniststaternas särdrag. Exempel på sådana variabler är 
icke-demokratiskt valda parlament, kammarstorlek och konkurrens i parla-
mentet (mätt genom konkurrensindexet). Dessa variabler uppvisar icke-försum-
bara samband i den bivariata analysen, men förlorar i de flesta fall sin signifi-
kans när de kontrolleras mot kommunismdummyn i den multivariata analysen. 
Paxton har bl.a. i en av sina studier inkluderat en kommunistdummy (eg. 
”Marxist-Leninist background”) och erhåller ett liknande resultat (Paxton 
1997).  

Jag har valt att skatta modellerna även när kommuniststaterna är exklude-
rade.29 Resultatet blir ungefär detsamma. Visserligen sjunker förklaringskraften 
för modell A och C till nästan hälften jämfört med om kommuniststaterna in-
kluderats, men det är i princip samma variabler som är signifikanta. Förklarings-
kraften för modell B sjunker till bara fem procent. Några år ersätts en variabel 
av en annan närliggande variabel, t.ex. kan andel protestanter vara signifikant 
istället för andel kvinnor av arbetskraften. Det går alltså inte att säga att det är 
”fel” att inkludera kommuniststaterna i analysen för att det leder till ett miss-
visande resultat. Resultatet är alltså ungefär detsamma, bara det att förklarings-
kraften är avsevärt lägre. 

5.4.4 Kvinnorepresentationen i världen 
under 1970- och 1980-talet 

Nästa period som skall analyseras är 1970- och 1980-talet. År 1980 var kvinno-
representationen i världen i snitt 8,2 procent (s=8,3). Högst var den i kommu-
nistiska Östtyskland, Rumänien, Albanien, Sovjetunionen och Ungern, där den 
låg mellan 30 och 34 procent. Medelvärdet sjunker till 6,0 (s=5,6) om de 
kommunistiska staterna inte inkluderas. Av de icke-kommunistiska staterna var 
det återigen Finland och Sverige som hade högst andel kvinnor i parlamentet, 
med 26 procent respektive 25 procent.  

Återigen angrips problemet med hjälp av multivariat regressionsanalys. 
Resultatet av analysen redovisas i tabell 5:11. Även under denna period är det 
tydligt att förklaringskraften är högre för modell B än för modell A, vilket 
innebär att institutioner är viktigare än strukturer för att förklara den rumsliga 
variationen i kvinnorepresentation. Förklaringskraften för modell A med bara 
strukturvariabler är avsevärt lägre än perioden innan, strax under 10 procent. 

                                                 
29 Denna kompletterande analys redovisas ej i tabellform. 
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Det är tydligt att strukturvariablerna inte längre är lika intressanta för att 
förklara variationen. 

Tabell 5:11. Estimering av de oberoende variablernas effekt på kvinnorepresentationen 
1970-1985. Ostandardiserade regressionskoefficienter och t-värde. 

1970 1975 1980 1985  
A* B C* A* B* C* A* B C* A* B C* 

BNP .000 .. -.000 -.000 .. -.000 .000 .. .000 .000 .. .000 
 .29 .. -.49 -.02 .. -.91 .99 .. 1.58 .72 .. .12 
KVAVAK .165 .. .001 .222 .. -.018 .265 .. -.007 .158 .. -.058 
 2.06 .. .01 2.77 .. -.26 2.87 .. -.12 1.70 .. -.76 
PROT -.008 .. .057 .007 .. .105 -.020 .. .094 .056 .. .142 
 -.20 .. 1.88 .16 .. 3.26 -.34 .. 2.28 .98 .. 4.33 
MUSLIM -.035 .. -.001 -.027 .. .004 -.036 .. -.006 -.022 .. .013 
 -2.44 .. -.06 -1.85 .. .24 -2.15 .. -.37 -1.34 .. .77 
PROP .. 1.46 1.49 .. 2.58 2.85 .. 3.82 3.63 .. 3.12 2.73 
 .. 1.48 1.59 .. 2.35 2.63 .. 3.10 2.65 .. 2.24 2.01 
NDE ..   .. .. .. .. 1.71 .410 .. 1.40 1.11 
 ..   .. .. .. .. 1.27 .35 .. .97 .79 
COMP  .. .010 -.003 .. -.013 -.035 .. -.024 -.073 .. .. .. 
 .. .57 -.22 .. -.72 -1.59 .. -.98 -2.74 .. .. .. 
KVRÖST  .. 2.83 3.02 .. 1.50 .502 .. .057 -.002 .. .099 .039 
 .. 1.45 2.02 .. .66 .11 .. 1.76 -.07 .. 2.69 .99 
CSIZE .. .200 .254 .. .744 1.12 .. -.053 .367 .. -.393 .212 
 .. .42 .54 .. 1.28 1.80 .. -.09 .56 .. -.55 .31 
KOMM .. 15.54 15.60 .. 16.18 16.52 .. 17.69 18.69 .. 15.69 17.95 
 .. 10.36 8.00 .. 5.87 6.20 .. 9.46 9.57 .. 7.21 8.61 
KONSTANT -.257 -1.28 -1.94 -.562 -.899 -1.82 -1.00 3.61 3.34 2.25 4.16 3.39 
 -.11 -.44 -.70 -.23 -.28 -.40 -.32 1.13 .77 .65 1.11 .78 
R2 .115 .621 .657 .144 .597 .672 .121 .645 .714 .111 .484 .581 
JUSTERAT R2 .077 .600 .621 .110 .576 .641 .089 .625 .686 .080 .461 .546 
N 98 104 113 118 

Anm.: Modeller skattade med HC3 är markerade med (*). 
Källa: Se variabelförteckning i bilaga B. 

BNP per capita har inte en signifikant effekt på kvinnorepresentationen i någon 
modell eller vid något tillfälle under perioden. Däremot är religionsvariablerna 
intressantare än under föregående period. Andel kvinnor av arbetskraften är 
signifikant i modell A nästan hela perioden. Andel protestanter uppvisar en 
positiv effekt vid några tillfällen liksom andel muslimer är signifikant negativ 
vid några enstaka tillfällen; detta i överensstämmelse med de teoretiska utgångs-
punkterna. Dummyvariabeln för proportionellt valsystem uppvisar ett robust 
positivt samband fr.o.m. 1975.  Dummyvariablerna för kommunistiskt styre är 
signifikant positiv hela perioden. Samtidigt blir dummyvariabeln för kvinnlig 
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rösträtt ointressant 1975 när alltfler länder har infört rösträtt även för kvinnor. 
Fr.o.m. 1980 används istället en variabel som mäter antal år som kvinnor haft 
rösträtt. 

Härnäst skall 1990- och 2000-talet analyseras. Denna analys blir intressant, 
eftersom det kommunistiska Östeuropa då inte finns mer. Det fanns i början av 
2000-talet bara en handfull kommuniststater kvar i världen (Kina, Kuba, Laos, 
Nordkorea och Vietnam). I de nya demokratiska staterna i Öst- och Central-
europa är kvinnorepresentationen mycket lägre än den var tidigare. Detsamma 
gäller de postsovjetiska staterna i Centralasien, där kvinnorepresentationen är 
lägre än den var i Sovjetunionen. Innebär det att vi kommer att få ett tydligare 
resultat av regressionsanalysen som stämmer bättre överens med de teoretiska 
utgångspunkterna? 

5.4.5 Kvinnorepresentationen i världen 
under 1990- och 2000-talet 

Den sista analyserade perioden omfattar 1990- och 2000-talet. Denna period 
präglas av stora skillnader jämfört med tidigare perioder med avseende på 
kvinnorepresentationen. I och med kommunismens fall i Öst- och Central-
europa, sjönk kvinnorepresentationen kraftigt i dessa länder. Istället var det 
länder i framför allt nordvästra Europa som seglade upp i topp. År 2000 var 
den genomsnittliga kvinnorepresentationen i världen 11,7 procent (s=8,8). 
Högst var den i Sverige (43 procent) samt i Danmark, Finland, Norge, Neder-
länderna och Island, där den låg kring eller strax över 35 procent. I ett tiotal 
länder fanns det inga kvinnor alls i parlamentet. Dessa länder bestod av Kuwait, 
Förenade Arabemiraten, Djibouti samt några mindre ö-stater. Den genom-
snittliga kvinnorepresentationen i det postkommunistiska Östeuropa var avse-
värt lägre 2000 (11 procent) än 1960 (16 procent) och 1980 (28 procent). År 
2000 återfanns länder med hög kvinnorepresentation i första hand i nordvästra 
Europa och södra Afrika. Länder med låg kvinnorepresentation återfanns 
främst i mellersta och norra Afrika och Mellersta Östern. Med tanke på de för-
ändringar som nämndes ovan, är det inte osannolikt att tänka sig att resultatet 
av den multivariata analysen blir ett annat än under tidigare perioder. Analysen 
redovisas i tabell 5:12. 

År 1990 har förklaringskraften för modell B, med institutionsvariablerna, 
sjunkit avsevärt jämfört med tidigare. Även förklaringskraften för modell C, 
med samtliga inkluderade variabler, är lägre än under tidigare perioder. Fr.o.m. 
1995 har modell A högre förklaringskraft än modell B. Under perioden sker 
således en viktig förändring: Medan förklaringskraften för strukturerna ökar 
(modell A), minskar den för institutionerna (modell B). Både strukturer och 
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institutioner är dock fortsatt intressanta för att förklara variationen i kvinno-
representation. 

Tabell 5:12. Estimering av de oberoende variablernas effekt på kvinnorepresentationen 
1990-2005.  Ostandardiserade regressionskoefficienter och t-värde. 

1990 1995 2000 2005  
A* B* C A* B* C* A* B* C A B C D 

BNP .000 .. .000 .000 .. .0002 .0002 .. .0002 .0003 .. .0002 .0002 
 .93 .. 1.73 2.04 .. 2.18 2.05 .. 2.26 2.65 .. 2.54 2.20 
JORDBR -.030 .. -.022 -.024 .. -.015 -.048 .. -.035 -.000 .. -.004 -.011 
 -.81 .. -.67 -.89 .. -.52 -1.68 .. -1.31 -.01 .. -.11 -.31 
KVAVAK .214 .. .035 .176 .. .119 .201 .. .123 .143 .. .121 .156 
 2.56 .. .39 2.63 .. 1.73 2.77 .. 1.49 1.29 .. 1.04 1.38 
PROT .043 .. .094 .157 .. .187 .165 .. .194 .071 .. .096 .108 
 .60 .. 2.56 2.86 .. 4.43 3.51 .. 5.94 1.56 .. 2.13 2.45 
MUSLIM -.019 .. -.009 .004 .. .014 -.027 .. -.017 -.030 .. -.021 -.016 
 -1.07 .. -.48 .24 .. .81 -1.53 .. -.89 -1.19 .. -.81 -.63 
PROP .. 4.26 3.98 .. 5.78 5.31 .. 5.30 4.30 .. 5.62 4.79 3.90 
 .. 2.79 3.03 .. 4.26 4.45 .. 3.68 3.87 .. 3.43 3.03 2.50 
NDE .. 1.70 1.37 .. 2.62 2.64 .. -1.91 -2.14 .. -.399 -.543 .193 
 .. 1.05 .87 .. .80 .81 .. -1.38 -.72 .. -.09 -.13 .05 
COMP .. -.065 -.110 .. -.019 -.070 .. .024 -.062 .. -.007 -.077 -.094 
 .. -2.20 -3.39 .. -.83 -2.38 .. .92 -2.09 .. -.18 -1.82 -2.28 
KVRÖST .. .188 .129 .. .131 .083 .. 146 .079 .. .096 .036 .049 
 .. 4.17 3.20 .. 2.84 2.18 .. 2.83 2.31 .. 2.16 .74 1.05 
CSIZE .. -.272 .095 .. .574 .970 .. .012 .705 .. .652 .925 .363 
 .. -.38 .13 .. .72 1.27 .. .01 .97 .. .62 .90 .36 
KOMM .. 11.44 11.96 .. 5.28 5.60 .. 15.84 13.39 .. 10.96 8.75 9.61 
 .. 4.40 4.50 .. .86 .98 .. 7.30 3.31 .. 1.90 1.57 1.78 
QUOTA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4.57 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3.04 
KONSTANT 1.64 2.61 2.47 .867 -.916 -5.96 3.78 1.17 -1.28 8.51 4.92 3.38 2.70 
 .55 .67 .52 .31 -.23 -1.33 1.24 .25 -.27 1.92 .89 .51 .42 
R2 .166 .363 .471 .350 .251 .519 .409 .284 .549 .191 .155 .293 .341 
JUSTERAT R2 .131 .330 .419 .326 .218 .479 .388 .254 .513 .162 .118 .233 .279 
N 124 145 148 142 

Anm.: Modeller skattade med HC3 är markerade med (*). 
Källa: Se variabelförteckning i bilaga B. 

Av strukturvariablerna har BNP per capita och/eller andel protestanter signifi-
kanta positiva effekter under perioden. BNP-variabeln har således bytt riktning 
jämfört med under 1950- och 1960-talet, och effekten överensstämmer nu med 
de teoretiska utgångspunkterna. Dessutom har andel kvinnor av arbetskraften 
signifikant effekt vid flera tidpunkter. Alla institutionsvariabler visar sig vara 
intressanta utom kammarstorleken och dummyvariabeln för icke-demokratiska 
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val. Dummyvariabeln för proportionellt valsystem uppvisar en robust positiv 
effekt hela perioden, vilket även gäller år med kvinnlig rösträtt (med undantag 
för 2005). Konkurrensindexet är signifikant negativt vid flera tidpunkter, vilket 
innebär att kvinnorepresentationen är högre om det inte finns ett dominerande 
parti.30 I den bivariata analysen var sambandet svagt positivt, vilket indikerar att 
det handlar om en interaktionseffekt. Dessutom är, trots kommunismens fall i 
Östeuropa, dummyvariabeln för kommunistiskt styre signifikant positiv 1990 
och 2000. 

År 2005 inkluderas ytterligare en variabel (modell D), nämligen en dummy-
variabel för könskvotering som bara finns tillgänglig för denna tidpunkt. Denna 
dummyvariabel uppvisar ett positivt bivariat samband med kvinnorepresenta-
tionen (r=.348, p=.000, N=176).31 I den multivariata analysen har variabeln en 
signifikant effekt och förklaringskraften ökar något, från 23 procent till 28 
procent. Ökningen kan dock inte anses vara särskilt kraftig och inkluderandet 
av kvoteringsvariabeln påverkar inte heller övriga variablers signifikans. Dahle-
rup menar att könskvoteringens genomslag i världen utmanar rådande teorier 
om sambandet mellan kvinnorepresentationen å ena sidan och kvinnors 
socioekonomiska ställning och politiska institutioner å andra sidan. Detta beror 
på att könskvoteringen kan leda till en kraftig ökning av kvinnorepresentatio-
nen utan att strukturer eller andra institutioner förändras (Dahlerup 2006:4-11). 
Än så länge verkar dock de etablerade förklaringarna hålla, även om kvoterings-
variabeln kan ses som ett viktigt komplement.32 

Sammanfattningsvis har både strukturer och institutioner en effekt på 
kvinnorepresentationen under 1990- och 2000-talet, precis som tidigare perio-
der. Strukturernas betydelse tenderar att öka samtidigt som institutionernas 
                                                 
30 Konkurrensindexet är beräknat som 100 minus det största partiets andel av mandaten i 

parlamentet. Om det är högt, finns det således inget riktigt stort parti. Om konkurrens-
indexet är lågt, finns det ett stort parti. 

31 Variabeln består egentligen av tre olika typer av könskvotering: (1) Politiska partiers egna, 
frivilliga könskvotering inför val, t.ex. varvade listor (’PARTI’); (2) ett krav eller en lag om 
en viss andel kandidater av respektive kön vid allmänna val (’VAL’); samt (3) könskvo-
tering inskriven i konstitutionen, t.ex. reserverade mandat för kvinnor (’KONSTITU-
TION’). Se Dahlerup (2006), IDEA databas. Variablerna är kodade som dummyvariabler 
som antar värdet 1 om landet tillämpar könskvoteringen ifråga; annars värdet 0. Variabeln 
’QUOTA’ antar värdet 1 om landet tillämpar någon form av könskvotering; annars antar 
den värdet 0. Det bivariata sambandet med kvinnorepresentationen 2005 är: ’VAL’ 
(r=.146, p=.054, N=176), ’PARTI’ (r=.287, p=.000, N=176) och ’KONSTITUTION’ 
(r=.211, p=.005, N=176). 

32 Könskvoteringsvariabeln har även testats mot kvinnorepresentationens förändring över tid, 
men uppvisade då ett ännu svagare samband. Tre olika variabler skapades: En för skillna-
den i kvinnorepresentation mellan 2005 och 2000 (r=.129, p=.095, N=169), en för skill-
naden mellan 2005 och 1995 (r=.198, p=.011, N=164) och en för skillnaden mellan 2005 
och 1990 (r=.223, p=.005, N=155). Sambandet med ’QUOTA’ anges inom parantes.  
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betydelse minskar, sett till R2-värdet. Under 1970- och 1980-talet var den socio-
ekonomiska strukturen ointressant, men under 1990- och 2000-talet har BNP 
per capita en signifikant effekt på kvinnorepresentationen. De variabler som 
förklarar variationen i kvinnorepresentation utgörs därutöver av befolkningens 
religionstillhörighet och landets valsystem, konkurrens i parlamentet och tradi-
tion av kvinnlig rösträtt liksom om landet har ett kommunistiskt styrelseskick. 
Den senaste tidpunkten, år 2005, sker dock en förändring. Modellernas för-
klaringskraft sjunker kraftigt, något som kunde anas redan i den bivariata 
analysen. När en dummyvariabel för könskvotering inkluderas, ökar förklarings-
kraften något. Den är dock ändå mycket lägre än vid tidigare tidpunkter. Detta 
kan inte förklaras av att kommunistdummyn tidigare hjälpt till att dra upp 
förklaringskraften, eftersom kommunistdummyns bidrag till R2-värdet var 
minimalt redan 1995. Det är tydligt att det händer något i början av 2000-talet, 
som gör att de tidigare förklaringsmodellerna tappar lite i betydelse. Det kan 
inte endast förklaras av att könskvoteringen bryter mot tidigare mönster, efter-
som könskvoteringsvariabeln inte ökar förklaringskraften med särskilt många 
procent. 

5.4.6 Summering av den multivariata analysen 

Ett första resultat av den multivariata analysen är att den, precis som den bivaria-
ta analysen, visade att både strukturer och institutioner är betydelsefulla för att 
förklara den rumsliga variationen i kvinnorepresentation. Ett andra resultat är 
att den multivariata regressionsanalysen inte överraskande visade på olika resul-
tat under de tre perioderna (1950-1965, 1970-1985 och 1990-2005). Under alla 
tre perioder är både strukturer och institutioner viktiga för att förklara variatio-
nen i kvinnorepresentation. Under de två första perioderna, t.o.m. 1985, har 
dock institutionerna en avsevärt högre förklaringskraft än strukturerna. Det är 
framför allt dummyvariablerna för kvinnlig rösträtt respektive kommunistiskt 
styrelseskick som har en hög effekt. Under 1990 är resultatet mer ”diffust”, 
men därefter sker en tydlig förskjutning och strukturernas förklaringskraft ökar 
och blir högre än institutionernas. Det är alltså först 1995 och 2000 – när 
kommunismen övergetts i Öst- och Centraleuropa – som vi ser ett resultat som 
är mer i enlighet med förväntningarna; d.v.s. att BNP per capita, andel protes-
tanter, proportionellt valsystem och år med kvinnlig rösträtt har positiva effek-
ter på kvinnorepresentationen. Dessutom har konkurrensindexet en negativ 
effekt. År 2005 sker en ny förändring då förklaringskraften för modellerna 
sjunker. Samtidigt tillkommer en ny variabel, nämligen en dummyvariabel för 
könskvotering, som har en signifikant effekt. 
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5.5 Avslutande diskussion 

Kapitlet visade framför allt på två resultat som jag vill lyfta fram. För det första, 
den rumsliga variationen i kvinnors politiska representation uppvisar ett annat 
mönster och har andra förklaringar under perioden 1950-1985 än under perio-
den 1990-2005. Detta beror på det relativt stora antalet kommunistiska stater i 
världen under den första perioden och dessa staters könskvotering i parlamen-
tet. För det andra, både strukturer och institutioner visade sig vara intressanta för 
att förklara variationen i kvinnorepresentation. Variablernas effekt varierade 
dock före och efter kommunismens fall.  

Det första resultatet var inte helt väntat. Kommunismens könskvotering i 
parlamentet ledde till en relativt sett mycket hög kvinnorepresentation i dessa 
länder fram till slutet av 1980-talet. De kommunistiska staternas strukturella 
och institutionella kontext överensstämmer dock inte med den kontext som de 
icke-kommunistiska staterna med hög kvinnorepresentation uppvisar. Detta 
leder till att många väntade samband i den bivariata analysen är icke-signifikanta 
eller har motsatt riktning än förväntat under kommunisttiden, t.ex. sambandet 
mellan kvinnorepresentation och demokrati. Resultatet är intressant, eftersom 
det knappt har lyfts fram i tidigare forskning. Istället har de kommunistiska 
staterna vanligtvis exkluderats (jfr. dock Paxton 1997). Slutsatsen är att under 
kommunismens storhetstid förklaras en stor del av variationen i kvinnors 
politiska representation av institutionella variabler, främst förekomsten av ett 
kommunistiskt statsskick. Dessa institutionella variabler har avsevärt större 
effekt än de strukturella variablerna. Samtidigt är inte heller strukturerna 
ointressanta.  

Det andra resultatet är således att vi behöver såväl strukturer som institutio-
ner för att förklara den rumsliga variationen i kvinnorepresentation. Såväl 
struktur- som institutionsvariabler samvarierade med kvinnorepresentationen 
både före och efter kommunismens fall. Före kommunismens fall var emeller-
tid sambanden oftare svaga, icke-signifikanta eller oväntade. De variabler som 
inte uppvisade några samband under någon tidsperiod, var sådana som inte 
heller var teoretiskt förankrade utan som testades mer explorativt, t.ex. andel 
anglikaner, andel hinduer, andel buddister, federalism och kammarsystem. De 
variabler som var signifikanta endast under ett begränsat antal perioder, var det 
ofta efter kommunismens fall, d.v.s. 1990 och senare. Exempel på sådana 
variabler är proportionellt valsystem, andel kristna samt några mått på ekono-
misk utveckling. Dessutom visade sig en dummyvariabel för könskvotering vara 
signifikant för år 2005. 

I stort överensstämmer kapitlets resultat med tidigare studier, men det finns 
ingen annan som har gjort en totalundersökning över tid på samma sätt som jag 
har gjort. Såsom jag har visat i detta kapitel råder det en relativt stor variation 
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över tid, inte bara i kvinnorepresentationen, utan också i vilka variabler som 
förklarar kvinnorepresentationen. Det är därför möjligt att dra mer generella 
slutsatser av min studie. I föregående kapitel visades att det finns en tydlig 
samvariation mellan andelen kvinnor i parlamentets underhus och andra indika-
torer på kvinnors politiska ställning, såsom kvinnorepresentation i regering och 
på lokal nivå, i alla fall i slutet av den studerade perioden. Resultaten av detta 
kapitels analys av kvinnorepresentationen i underhuset, kan således dessutom 
generaliseras till att gälla kvinnors politiska ställning i stort under 1990- och 
2000-talet. Före dess är det mer tveksamt, eftersom vi vet att den höga kvinno-
representationen i de kommunistiska staterna inte alltid sammanföll med en 
hög andel kvinnliga ledamöter i andra politiska organ, där makten var större. 

I nästa kapitel analyseras en mindre grupp länder, nämligen Västeuropa. Blir 
sambanden tydligare om en grupp homogena länder analyseras istället för alla 
länder i hela världen? 



  129 

K A P I T E L  6  
 

Vad förklarar variationen i Västeuropa? 

Föregående kapitel (kapitel 5) utgjordes av en totalundersökning av kvinno-
representationens variation i hela världen. I detta kapitel begränsas analysen till 
en mindre grupp länder, nämligen Västeuropa. Under hela efterkrigstiden har 
de västeuropeiska länderna haft en relativt hög genomsnittlig kvinnorepresenta-
tion. År 2005 var t.ex. medelvärdet 28 procent, jämfört med 15 procent för hela 
världen. Även om de västeuropeiska länderna med avseende på kontexten kan 
ses som relativt lika varandra, finns det en intressant variation i kvinnorepresen-
tation att utforska inom Västeuropa (jfr. Mateo Diaz 2005:51).  

Syftet med detta kapitel är att förklara varför kvinnorepresentationen i parla-
mentet varierar mellan de västeuropeiska länderna. För det första kartläggs och 
analyseras variationen i tid och rum i kvinnors politiska representation i de väst-
europeiska ländernas parlament (i den andra kammaren om det finns flera 
kammare). Detta utgör huvuddelen av kapitlet. För det andra kartläggs även 
kvinnors politiska representation i parlamentets första kammare (om en sådan 
finns), den nationella regeringen och kommunfullmäktige. Kvinnorepresenta-
tionen i dessa organ jämförs sedan med kvinnorepresentationen i parlamentets 
andra kammare. För det tredje analyseras den rumsliga variationen i kvinnorepre-
sentationen i kommunfullmäktige. I analysen ingår följande länder: Belgien, 
Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, 
Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, 
Tyskland (endast Västtyskland före återföreningen) och Österrike, d.v.s. totalt 
18 länder.1 Kapitlet behandlar perioden 1950-2005.2  

                                                 
1  De västeuropeiska länder som faller bort är de s.k. ”lilleputtstaterna” (Anckar 2004): 

Andorra (69.000 inv.), Liechtenstein (33.000 inv.), Monaco (32.000 inv.) och San Marino 
(28.000 inv.). Anledningen är att det i hög grad saknas data för dessa länder när det gäller 
de oberoende variablerna. Antalet invånare avser situationen 2003. 
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Precis som föregående kapitel är det den rumsliga variationen som är i fokus. 
Denna variation analyseras för olika tidsperioder. Kvinnorepresentationen är 
beräknad som femårssnitt för respektive land liksom i kapitel 5. Även om 
utvecklingen över tid kartläggs, finns det ingen ambition i detta kapitel att 
förklara den tidsmässiga utvecklingen. Detta återkommer jag istället till i nästa 
kapitel (kapitel 7), som består av ett antal fallstudier av västeuropeiska länder.  

Härnäst kartläggs kvinnorepresentationen i de västeuropeiska ländernas 
parlament 1950-2005 och därefter analyseras sambandet mellan kvinnorepre-
sentationen och kvinnors politiska rättigheter (avsnitt 6.1). Efter detta utforskas 
med hjälp av bivariat analys vilka samband som råder mellan kvinnorepresen-
tationen och de oberoende variablerna (avsnitt 6.2). Sedan används multivariat 
analys (avsnitt 6.3) och poolad tidsserieanalys (avsnitt 6.4) för att testa olika 
modellers förklaringskraft. Därefter kartläggs och jämförs kvinnorepresentatio-
nen i regeringen, parlamentets överhus och kommunfullmäktige (avsnitt 6.5). 
Efter detta utforskas den rumsliga variationen i kvinnorepresentation i kom-
munfullmäktige (avsnitt 6.6). Avslutningsvis diskuteras kapitlets resultat (avsnitt 
6.7). 

6.1 Kvinnors politiska representation 
i Västeuropa 1950-2005 

6.1.1 Kvinnorepresentationen 1950-2005 

År 2000 var andelen kvinnor i Västeuropas parlament i snitt 25 procent och år 
2005 28 procent (IPU databas). Trots att detta innebar att nästan tre av fyra 
parlamentsledamöter var män, var kvinnorepresentationen i Västeuropa att 
betrakta som mycket hög jämfört med övriga delar av världen. Den genom-
snittliga kvinnorepresentationen i hela världen år 2000 var bara 12 procent och 
år 2005 15 procent (IPU databas). Många västeuropeiska länder har lyckats 
uppnå en relativt hög andel kvinnor i parlamentet, men samtidigt finns några 
länder i Västeuropa som har ett parlament som nästan helt domineras av män. 
År 2005 hade Sverige 43 procent kvinnor i riksdagen. Övriga nordiska länder, 
d.v.s. Danmark, Norge, Finland och Island, hade en något lägre kvinnorepre-
sentation, kring 33-38 procent, liksom i Belgien, Nederländerna, Spanien, Tysk-
land och Österrike. I Luxemburg, Portugal, Schweiz och Storbritannien låg 

                                                                                                                   
2  Avgränsningen i tid beror på att IPU:s sammanställning av uppgifter om kvinnors poli-

tiska representation bara täcker efterkrigstiden (IPU 1995). När det gäller Västeuropa 
skulle det dock, till skillnad från studien av hela världen i kapitel 5, vara praktiskt möjligt 
att samla in data själv. Däremot skulle problemet uppstå att det i hög grad skulle saknas 
data för de oberoende variablerna. 
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kvinnorepresentationen mellan 20-25 procent. Ännu lägre var den i Frankrike, 
Grekland, Irland och Italien där bara 12-13 procent av parlamentsledamöterna 
var kvinnor. Kvinnors politiska representation i Västeuropa 2005 varierade 
alltså mellan 12 procent i Frankrike och Italien och 43 procent i Sverige. Det 
finns således en tydlig variation mellan de västeuropeiska länderna, som det är 
intressant att analysera närmare. Först skall dock utvecklingen över tid kart-
läggas. Även om man tittar på utvecklingen över tid, råder stora skillnader 
mellan länderna (tabell 6:1).  

Tabell 6:1. Andel kvinnliga parlamentsledamöter 1950-2005 samt medelvärde för hela 
Västeuropa. 

 KOD 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Belgien   BEL 2,4 4,2 4,2 4,3 3,8 4,7 7,3 6,6 8,5 10,7 23,3 34,7 
Danmark    DNK 8,3 9,5 9,0 9,5 10,6 16,0 20,2 24,9 30,9 33,5 37,4 36,9 
Finland    FIN 9,0 15,0 15,0 14,0 16,5 22,3 26,0 30,5 31,5 36,3 36,5 37,5 
Frankrike   FRA 6,4 3,7 2,4 1,9 2,2 2,7 4,3 7,1 6,8 6,4 10,9 12,2 
Grekland     GRC 0,0 0,2 1,0 0,6 .. 2,0 3,3 4,3 5,3 6,0 7,5 13,0 
Irland    IRL 3,4 3,4 3,4 2,8 2,1 2,8 4,1 6,2 8,1 12,0 12,0 13,3 
Island    ISL 2,9 0,0 3,0 1,7 1,7 5,0 5,0 15,0 20,6 24,6 34,9 33,3 
Italien      ITA 5,8 5,6 4,2 4,6 2,7 3,8 8,0 7,6 12,9 11,6 11,1 11,5 
Luxemburg LUX 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 5,1 13,6 11,7 13,3 20,0 16,7 23,3 
Nederländerna NLD 4,5 8,0 9,0 10,0 8,0 8,7 13,3 15,7 20,7 31,3 36,0 36,7 
Norge     NOR 4,7 4,7 6,7 8,4 9,3 15,5 23,9 30,1 35,8 39,4 36,4 37,9 
Portugal   PRT 1,7 1,7 1,7 2,7 3,1 7,1 5,9 6,8 7,6 10,9 18,7 21,3 
Schweiz CHE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 10,5 11,0 14,0 19,3 23,0 25,0 
Spanien   ESP 0,3 0,3 0,3 0,5 1,0 1,1 5,7 4,9 12,0 16,0 26,5 36,0 
Storbritannien GBR 3,3 3,3 3,9 4,4 4,1 4,0 3,0 3,5 6,3 9,2 18,2 19,7 
Sverige     SWE 9,6 12,2 13,2 13,3 14,8 21,4 25,4 29,5 38,4 37,0 42,7 45,3 
Tyskland    DEU 6,8 8,8 9,2 7,6 6,6 5,8 7,9 9,8 18,0 26,2 30,9 31,8 
Österrike    AUT 4,8 5,5 5,2 5,5 5,2 6,9 9,8 9,3 15,6 24,4 26,8 33,9 

MEDELVÄRDE 4,1 4,8 5,1 5,1 5,6 7,8 11,0 13,0 17,0 20,8 25,0 27,6 
 

Anm.: Siffrorna är medelvärden för femårsperioder. Ljusgrå markering – 10,0-19,9 % kvinnor i 
parlamentet; Mörkgrå markering – 20,0-29,9 % kvinnor i parlamentet; Svart markering – 30,0 % 
kvinnor i parlamentet eller mer.  
Källa: Egen bearbetning av data från IPU (1995), IPU (1997), IPU databas. 

Tabellen visar flera intressanta mönster. För det första är det tydligt att kvinno-
representationen var låg i nästan alla länder ända fram till 1980. År 1975 var 
genomsnittet för Västeuropa bara åtta procent; 1980 var det elva procent. Före 
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1980 hade de flesta länder en kvinnorepresentation under tio procent och varia-
tionen mellan länderna var relativt liten – även om det fanns undantag. För det 
andra ligger kvinnorepresentationen i Sverige, Danmark, Norge, Finland och 
Nederländerna relativt högt över övriga länder under hela perioden. För det tredje 
sker det en större ökning i de flesta länder under 1980- och 1990-talet. På 1980-
talet börjar kvinnorepresentation att öka i t.ex. Luxemburg, Island och Schweiz. 
De kraftigaste ökningarna sker omkring 1990. Portugal, Spanien, Storbritan-
nien, Tyskland och Österrike är exempel på länder som på 5-10 år mer än för-
dubblar sin kvinnorepresentation. För det fjärde finns det emellertid även länder 
där kvinnorepresentationen nästan är statisk. I Frankrike, Grekland och Italien 
har det knappt skett någon utveckling över huvudtaget under hela efterkrigs-
tiden. Även Irland kan räknas in i denna kategori. 

Vad är det då för faktorer som påverkar kvinnorepresentationen och som 
leder till att den ser så olika ut i länder som i ett globalt perspektiv är att betrak-
ta som relativt lika varandra? Till att börja med görs i nästa avsnitt dels en kart-
läggning av införandet av kvinnlig rösträtt i de olika länderna, dels analyseras 
samvariationen mellan införandet av kvinnlig rösträtt och kvinnorepresentatio-
nen. 

6.1.2 Införandet av kvinnlig rösträtt i Västeuropa 

En förklaring till de rumsliga skillnaderna i kvinnors politiska representation 
2005 skulle kunna vara att olika länder har olika lång tradition av kvinnors 
politiska deltagande. Det skulle kunna vara så att om man har en längre tradi-
tion av kvinnliga politiker, kan det vara mer självklart att både kvinnor och män 
kan och skall engagera sig politiskt (jämför avsnitt 4.1). Kvinnors politiska delta-
gande – som väljare och politiker – är inte möjligt innan kvinnlig rösträtt och 
valbarhet har införts. Detta skedde vid helt olika tillfällen i olika länder i 
världen, vilket visades i avsnitt 4.1. I avsnitt 4.1.3 visades också att det på global 
nivå finns samband mellan vilket år kvinnlig rösträtt och valbarhet infördes och 
kvinnorepresentationen 2005. Vidare visades i avsnitt 5.3.2 att dessa samband 
råder för i princip hela efterkrigstiden. Hur ser det då ut för länderna i Väst-
europa? 

I tabell 6:2 visas hur den allmänna rösträtten för kvinnor infördes i Väst-
europa i tre ”etapper”. I den första gruppen länder (”etapp 1”) infördes kvinnlig 
rösträtt mellan 1906 och 1921. Allra först ut var Finland 1906. I övrigt inklu-
derar gruppen resten av Norden samt Luxemburg, Nederländerna, Österrike 
och Tyskland.3 I den andra gruppen (”etapp 2”) infördes kvinnlig rösträtt mellan 

                                                 
3  Dessa länder var dock inte först i ett globalt perspektiv. I Nya Zeeland infördes kvinnlig 

rösträtt redan 1893 och i Australien 1902. 
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1928 och 1934. Hit hör Storbritannien, Portugal4, Spanien och Irland. I den 
tredje gruppen (”etapp 3”) infördes kvinnlig rösträtt först efter andra världskri-
get: År 1944 i Frankrike, 1945 i Italien, 1948 i Belgien, 1952 i Grekland och, 
allra sist, 1971 i Schweiz. I tabellen jämförs årtalen för införande av allmän 
rösträtt för män respektive för kvinnor och det år då den första kvinnan valdes 
in i parlamentet. 

Tabell 6:2. Årtal för införande av allmän rösträtt för män, årtal för införande av allmän 
 rösträtt för kvinnor samt årtal då första kvinnliga ledamot valts in i parlamentet. 

 
(A) Införande av 

manlig rösträtt och 
valbarhet 

(B) Införande av  
kvinnlig rösträtt 
och valbarhet 

Skillnad: 
(B) – (A) 

(C) Första kvinnliga 
ledamot  i 

parlamentet 

Skillnad: 
(C) – (B) 

Belgien   1919 1948 29 1921 -27 
Danmark    1915 1915 0 1918 3 
Finland    1906 1906 0 1907 1 
Frankrike   1848 1944 96 1945 1 
Grekland     1877 1952 75 1952 0 
Irland    1918 1928 10 1918 -10 
Island    1915 1915 0 1922 7 
Italien      1912 1945 33 1946 1 
Luxemburg 1918 1919 1 1919 0 
Nederländerna 1917 1917/1919 2 1918 1 
Norge     1897 1913 16 1911 -2 
Portugal   1911 1934 23 1934 0 
Schweiz 1879 1971 92 1971 0 
Spanien   1907 1931 24 1931 0 
Storbritannien 1918 1928 10 1918 -10 
Sverige     1921 1921 0 1921 0 
Tyskland    1871 1918 47 1919 1 
Österrike    1907 1918 11 1919 1 

 

Anm.: I Nederländerna infördes kvinnlig valbarhet 1917 och kvinnlig rösträtt 1919. Negativa tal i 
högra kolumnen indikerar att kvinnor valts in i parlamentet före allmän kvinnlig rösträtt och 
valbarhet införts.  
Källa: IPU (1995), Nohlen (2000:41). 

I tre av de länder där män erhöll allmän rösträtt mycket tidigt, redan på 1800-
talet, infördes kvinnlig rösträtt mycket sent. I Schweiz och Frankrike fick 
kvinnor vänta över 90 år på att få samma politiska rättigheter som män och i 

                                                 
4  Portugal är lite problematiskt. I Portugal infördes 1931 rösträtt för kvinnor som kunde 

läsa och skriva samt som genomgått minst gymnasieutbildning. För män gällde bara kra-
vet på läs- och skrivkunnighet. År 1934 togs utbildningskravet bort för kvinnliga väljare. 
Först 1976 infördes allmän rösträtt utan restriktioner (IPU 1995:209). Jag väljer att ange 
1934 som det år då kvinnor erhöll allmän rösträtt, eftersom den restriktion som då fanns 
var lika för båda könen. 
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Grekland i över 70 år (jfr. Ramirez m.fl. 1997, Paxton 2000). I ytterligare några 
länder är differensen mellan manlig och kvinnlig rösträtt 20-30 år. I framför allt 
de nordiska länderna samt i Luxemburg och Nederländerna infördes emellertid 
allmän rösträtt för båda könen ungefär samtidigt. I flera av dessa länder hade 
dock män till skillnad från kvinnor haft rösträtt innan detta, men med vissa 
restriktioner. I Västeuropa, till skillnad från i andra delar av världen, infördes 
allmän rösträtt och valbarhet för kvinnor samtidigt i alla länder utom i Neder-
länderna. I Nederländerna blev kvinnor valbara 1917, men fick rösträtt först 
1919 (IPU 1995, se Leijenaar 1993:214, Leijenaar 1998:94). 

När kvinnor väl fick rösträtt och blev valbara i Västeuropas länder, blev den 
första kvinnliga parlamentsledamoten invald i det första därpå följande valet. I 
några länder fanns det redan kvinnor i parlamentet när kvinnlig valbarhet 
infördes. Dessa kvinnor hade kunnat väljas in tidigare utifrån regler som gav 
små grupper av kvinnor politiska rättigheter, t.ex. kvinnor med en viss bak-
grund, utbildning eller ekonomisk ställning.5 

6.1.3 Samvariation mellan införandet av kvinnlig rösträtt 
och kvinnorepresentationen 

Sambandet mellan införande av kvinnlig rösträtt och kvinnors politiska repre-
sentation visas i figur 6:1. Av figuren framgår att det finns ett tydligt negativt 
samband mellan kvinnorepresentationen 2005 och år då kvinnlig rösträtt inför-
des (r=-.55, p=.020, N=18). Ju tidigare kvinnlig rösträtt och valbarhet har 
införts, desto högre är kvinnors politiska representation 2005. Detta överens-
stämmer med resultatet från den globala studien i kapitel 4. Länder där kvinnlig 
rösträtt infördes tidigt, t.ex. de nordiska länderna samt Nederländerna, Tysk-
land och Österrike, uppvisar den högsta kvinnorepresentationen. I Frankrike, 
Grekland och Italien, där kvinnor erhöll politiska rättigheter först efter andra 
världskriget, är kvinnorepresentationen avsevärt lägre. Det finns emellertid 
länder som avviker från detta mönster. Schweiz, som införde kvinnlig rösträtt 
och valbarhet allra senast, hade år 2005 ändå 25 procent kvinnor i parlamentet. 
Italien, Frankrike, Belgien och Grekland införde kvinnlig rösträtt efter andra 
världskriget, men i Belgien var kvinnorepresentationen år 2005 mer än dubbelt 
så hög som i de andra länderna. Ett annat exempel är Irland som införde kvinn-
lig rösträtt strax före Spanien, men vars kvinnorepresentation bara är en tredje-
del av den i Spanien. 

                                                 
5  Se avsnitt 4.1 för en diskussion om detta. Se även IPU (1995) för information om respek-

tive land. 
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Figur 6:1. Samband mellan kvinnorepresentation 2005 och år för kvinnlig rösträtt och 
valbarhet. 
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Källa: Egen bearbetning av data från IPU (1995), IPU (1997), IPU databas (’KVRÖST’ och 
’KVREP’). 

Trots att flera länder avviker, är det uppenbart att det finns ett samband mellan 
kvinnlig rösträtt och kvinnorepresentation. De länder som införde kvinnlig 
rösträtt mellan 1906-1921 hade 2005 en hög kvinnorepresentation, över 30 
procent. De länder som 2005 hade lägst kvinnorepresentation införde kvinnlig 
rösträtt sent. En första förklaring till det kan vara att andelen kvinnor som ut-
nyttjar sin rösträtt tenderar att öka ju längre tid som kvinnlig rösträtt har funnits 
och kvinnor röstar vanligtvis i högre grad på kvinnor än vad män gör. En andra 
förklaring kan vara att det vanligtvis finns en positivare attityd gentemot kvinn-
liga politiker i ett samhälle med en tradition av politiskt engagerade kvinnor och 
kvinnliga politiker. En tredje förklaring kan vara att kvinnor lättare släppts in i 
och integrerats i de politiska partierna i länder där allmän rösträtt för kvinnor 
inte införts alltför länge efter det att män erhållit allmän rösträtt. Samtidigt är 
det uppenbart att det inte går att förklara variationen i kvinnors politiska repre-
sentation enbart med rösträttsvariabeln. Det måste också finnas andra förkla-
ringar till att kvinnorepresentationen varierar mellan olika länder. I nästa avsnitt 
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utforskas samvariationen mellan kvinnorepresentationen och strukturella res-
pektive institutionella variabler. 

6.2 Bivariat analys: Finns det ett samband 
med strukturen och institutioner? 

6.2.1 Tillvägagångssätt 

I den bivariata korrelationsanalysen testas sambandets styrka och riktning 
mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln för vart tionde år 
under den studerade perioden. Sambandet testas för flera olika tidpunkter der 
en längre period. P.g.a. det låga antalet observationer (N=18) i föreliggande 
kapitel, är det dock svårare att upptäcka robusta samband. En liten förändring 
för ett enda land kan leda till att sambandets signifikans försvinner. 

6.2.2 Spelar strukturen roll? 

I ett första försök att förklara den rumsliga variationen, tittar jag på sambanden 
mellan variabler som antas fånga upp strukturen. Resultatet av analysen redo-
visas i tabell 6:3 nedan. Det är inte många av variablerna som uppvisar ett 
signifikant samband med kvinnorepresentationen under alla tidpunkter. Andel 
kvinnor av arbetskraften samt andel protestanter respektive katoliker och orto-
doxa är signifikanta alla år. Övriga variabler är signifikanta vid en eller ett par 
tidsperioder. Flest och starkast samband uppvisas i slutet av perioden. 

BNP per capita är förmodligen det vanligast använda måttet på ekonomisk 
utveckling. Denna variabel korrelerar bara med kvinnorepresentationen 1985. 
Det finns således inget tydligt linjärt samband mellan BNP per capita och andel 
kvinnliga parlamentsledamöter. Schweiz och Luxemburg är exempel på länder 
med hög BNP per capita, men inte så hög kvinnorepresentation. Om istället 
HDI (Human Development Index) används, som justerar BNP per capita med 
avseende på välståndets fördelning bland befolkningen, finns samband under 
perioden 1980-2000. GDI (Gender-related Development Index), som viktar HDI 
med avseende på skillnader mellan kvinnor och män, korrelerar emellertid posi-
tivt med kvinnorepresentationen alla år som indexet finns tillgängligt för.6 Det 
verkar alltså inte vara ekonomisk utveckling i sig utan just dess konsekvenser för  
kvinnors socioekonomiska villkor som har ett samband med kvinnorepresenta-

                                                 
6  Se UNDP (2001) för en beskrivning av hur HDI och GDI konstrueras. Jämför Bardhan 

& Klasen (1999). 
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tionen. BNP per capita, och delvis HDI, verkar vara för ”trubbiga” för att 
fånga upp detta.  

Tabell 6:3. Bivariat analys: Samband mellan kvinnorepresentationen och strukturen.  
Pearson’s r, signifikans (tvåsidig). N=18 om inte annat anges. 
 1950 1955 1960 1965 1970(3) 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
BNP .057 .053 .104 .135 .124 .310 .406 .491 .379 .389 .180 .169 
 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * ** n.s. n.s. n.s. n.s. 
HDI (1) .. .. .. .347 .261 .326 .401 .498 .486 .501 .572 .398 
 .. .. .. n.s. n.s. n.s. * ** ** ** ** n.s. 
GDI (2) .. .. .625 .621 .586 .553 .733 .720 .721 .563 .604 .415 
 .. .. ** ** ** ** *** *** *** ** *** * 
URBAN .189 .135 .180 .203 .104 .057 .108 .128 .200 .338 .416 .435 
 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * * 
KVAVAK .542 .515 .459 .445 .507 .638 .567 .689 .683 .579 .660 .535 
 ** ** * * ** *** ** *** *** ** *** ** 
FERTIL -.119 -.239 -.126 -.158 -.507 -.392 -.495 .132 .404 .257 .292 .153 
 n.s. n.s. n.s. n.s. ** n.s. ** n.s. * n.s. n.s. n.s. 
PROT .541 .520 .650 .638 .653 .765 .711 .863 .732 .717 .801 .642 
 ** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
RC_ORT -.577 -.536 -.663 -.660 -.657 -.727 -.636 -.775 -.603 -592 -.766 -.581 
 ** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** 

 

Anm.: BNP – BNP per capita, HDI – Human Development Index, GDI – Gender 
Development Index, URBAN – Urbanisering, KVAVAK - Andel kvinnor av arbetskraften, 
FERTIL – Fertilitet, PROT – Andel protestanter av befolkningen, RC_ORT – Andel katoliker 
och ortodoxa av befolkningen.  
(1) Tyskland saknar värde på HDI före 2000.  
(2) Schweiz, Tyskland och Island saknar värde på GDI före 1970.  
(3) Grekland ingår inte i analysen 1970, eftersom parlamentet upphävdes under militärdiktaturen 
1967-1974.  
*** signifikant på 0.01-nivån; ** signifikant på 0.05-nivån; * signifikant på 0.10-nivån; n.s. ej 
signifikant. 
Källa: Se variabelförteckningen i bilaga C. 

 
Urbaniseringen, som antas fånga upp utvecklingen av näringsstrukturen i ett 
land, korrelerar bara positivt med kvinnorepresentationen 2000 och 2005 och 
kan således inte betraktas som särskilt intressant. Kvinnors andel av arbetskraf-
ten uppvisar ett starkt positivt samband under hela perioden. Fertiliteten upp-
visar bara samband 1970, 1980 och 1990. I slutet av perioden byter sambandet 
dessutom tecken. En förklaring är att länderna blir alltmer lika varandra med 
avseende på fertiliteten. På 1960-talet födde isländska och irländska kvinnor i 
snitt 4 barn, medan svenska och tyska kvinnor födde i snitt 2 barn. I början av 
2000-talet låg fertiliteten mellan 1,2 i Italien och Spanien och 2,0 på Island och 
Irland. Den slutsats som kan dras är att alla socioekonomiska variabler uppvisar 
samband med kvinnorepresentationen vid minst en tidpunkt. Det är dock tyd-
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ligt att de variabler som fångar upp den socioekonomiska utvecklingens effekter 
på befolkningens välfärd och kvinnors villkor är intressantast i sammanhanget. 

Figur 6:2. Sambandet mellan andel protestanter av befolkningen 
och kvinnorepresentationen 2000. 
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Källor: Se variabelförteckningen i bilaga C (’KVREP’ och ’PROP’). 

När det gäller religionsvariablerna, uppvisar båda variablerna starka signifikanta 
samband med kvinnorepresentationen under hela perioden. Andelen protes-
tanter av befolkningen korrelerar starkt positivt med kvinnorepresentationen. 
Andelen katoliker och ortodoxa av befolkningen uppvisar ett negativt samband 
med kvinnorepresentationen. Det är alltså uppenbart att kvinnorepresentatio-
nen är högre ju större andel protestanter av befolkningen och ju färre katoliker 
och ortodoxa. Detta behöver inte betyda att religionen har en direkt påverkan 
på kvinnorepresentationen, utan det kan även vara så att religionen samvarierar 
med andra, viktigare oberoende variabler, t.ex. ekonomisk utveckling och väl-
färdssystem. I figur 6:2 visas sambandet mellan kvinnorepresentationen och 
andel protestanter av befolkningen 2000, då sambandet var bland det starkaste 
(r=.801, p=.000, N=18).  

Diagrammet visar tydligt att det fanns ett positivt samband mellan andel 
protestanter och andel kvinnliga ledamöter 2000. Den högsta kvinnorepresenta-
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tionen återfanns i de nordiska länderna, som hade en hög andel protestanter. 
Den lägsta kvinnorepresentationen återfanns i länder med en mycket låg andel 
protestanter, t.ex. Grekland, Irland, Frankrike och Italien. Även här finns det 
dock undantag. I Spanien, Österrike och Belgien fanns det få protestanter, men 
ändå en ganska hög kvinnorepresentation. I Nederländerna hade man en hög 
kvinnorepresentation, men inte en särskilt hög andel protestanter. 

6.2.3 Spelar institutionerna roll? 

Analysen av institutionsvariablerna redovisas i tabell 6:4. Precis som för struk-
turvariablerna, varierar sambanden över tid med avseende på både signifikans 
och styrka. Den dummyvariabel som har konstruerats för proportionella val-
system, uppvisar bara ett signifikant samband 2005. En anledning till det är att 
de flesta länder i Västeuropa tillämpar ett proportionellt valsystem. De enda 
undantagen är Tyskland och Italien med mixade valsystem, Frankrike med 
majoritetsvalsystem7 samt Storbritannien med pluralitetsvalsystem (se t.ex. 
Farrell 2001, IDEA PARLINE Database).  

Även om de flesta västeuropeiska länder tillämpar ett proportionellt valsys-
tem, finns det detaljer i dess utformning som varierar mellan länderna. Ett 
exempel är hur stora valkretsarna är, d.v.s. antal valda ledamöter per valkrets. 
Storbritannien och Frankrike har per definition enmansvalkretsar. I övriga län-
der tillämpas flermansvalkretsar. Storleken på dessa varierar från i snitt två till 
fem ledamöter per valkrets i Italien, Irland och Grekland till 150 ledamöter i 
Nederländerna där det bara finns en valkrets i parlamentsvalet (variabeln har 
logaritmerats i analysen). Tidigare studier har visat att små valkretsar tenderar 
att missgynna kvinnors möjligheter att bli valda (jfr. Norris 2006:5), men det är 
framför allt i slutet av perioden som valkretsstorleken korrelerar positivt med 
kvinnorepresentationen. En annan variabel som visar variationen mellan län-
derna är proportionalitetsindexet, som fångar upp skillnaderna mellan valresul-
tatet och mandatfördelningen. Ju högre indexet är, desto bättre överensstäm-
melse mellan valresultat och mandatfördelning. Detta innebär att det är lägre i 
länder med majoritets- och pluralitetsvalsystem och högre i länder med olika 
former av proportionella valsystem. Proportionalitetsindexet uppvisar också 
främst ett signifikant positivt samband i slutet av perioden. Konkurrensindexet, 

                                                 
7  Frankrike tillämpade ett proportionellt valsystem i parlamentsvalen 1945, 1946, 1951 och 

1956 (d.v.s. före inrättandet av den femte republiken 1958) samt i parlamentsvalet 1986 
(se t.ex. Allwood & Wadia 2000:146). 
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som fångar upp förekomsten av ett stort dominerande parti, uppvisar inget 
samband överhuvudtaget.8 Detsamma gäller antalet parlamentsledamöter.  

Tidigare forskning visar på att vänsterpartier tenderar att nominera fler 
kvinnor än högerpartier. Vänsterpartier har ofta en närmare koppling till 
kvinnorörelsen än högerpartier, de är mer positiva till olika former av köns-
kvotering och de prioriterar oftare frågor kring jämlikhet och jämställdhet (se 
t.ex. Kittilson 2006:45-46). Analysen visar dock att det inte finns något signifi-
kant samband mellan andel vänstermandat och kvinnorepresentationen under 
perioden.9 Däremot kan det vara så att partifärgen har ett samband med 
kvinnorepresentationen inom respektive parti (se t.ex. Caul 1999).  

Valdeltagande ses i avhandlingen som en indikator på det politiska systemets 
förmåga att inkludera medborgarna (jfr. Dahl 1971:4-9) såväl som ett mått på 
medborgarnas intresse av att delta i politiken. Ett högre valdeltagande innebär 
dessutom att allt fler grupper i samhället deltar i valet (McAllister & Studlar 
2002:8). Ett högt kvinnligt valdeltagande anses vara positivt för kvinnorepre-
sentationen. Dels ställer de kvinnliga väljarna krav på partierna att nominera 
kvinnor, dels tenderar kvinnor att rösta på kvinnliga kandidater i högre grad än 
manliga väljare (jfr. Kenworthy & Malami 1999:239).10 Valdeltagandet korre-
lerar positivt med kvinnorepresentationen endast vid två tillfällen: År 1950 och 
1970.11 Det kan därför inte sägas finnas något samband med kvinnorepresen-
tationen. Antal år sedan kvinnlig rösträtt infördes visar sig vara den mest robus-
ta av institutionsvariablerna. Förutom 1950 är sambandet att betrakta som 
starkt positivt under hela perioden. Kvinnors politiska representation är alltså 
högre i länder där kvinnlig rösträtt infördes tidigt. 

                                                 
8  Konkurrensindexet är beräknat som 100 minus det största partiets andel av mandaten i 

parlamentet. Om indexet är högt, finns det således inget riktigt stort parti. Om konkur-
rensindexet är lågt, finns det ett stort parti. 

9  Variabeln består av väljarstödet för socialistiska och kommunistiska partier i valet till 
andra kammaren (Lane m.fl. 1997). 

10 Tyvärr saknas data för valdeltagande fördelat på kön för Västeuropas länder. IDEA har 
gjort en liten sammanställning av kvinnors och mäns valdeltagande, där Barbados, Chile, 
Finland, Guatemala, Indien, Island, Malta, Puerto Rico och Sverige ingår. IDEA skriver: 
”Requests for voter turnout statistics disaggregated by gender and age are common. 
However, it is unfortunate that most voter turnout results are not broken down into 
these categories by the electoral authorities reporting and collecting the information” 
(IDEA: Voter Turnout). Inom ramen för denna avhandling finns det således ingen 
möjlighet att analysera vilken effekt just kvinnors valdeltagande eller skillnaden mellan mäns 
och kvinnors valdeltagande har. Däremot antas att kvinnor röstar i högre grad om 
valdeltagandet i allmänhet är högt (McAllister & Studlar 2002:8).  

11 Värt att beakta är att några europeiska länder tillämpar obligatoriskt valdeltagande och det 
är således inte samma incitament att rösta i alla länder. År 2005 tillämpas obligatoriskt 
valdeltagande i Luxemburg, Grekland och Belgien (IDEA: Voter Turnout).  
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Tabell 6:4. Bivariat analys: Samband mellan kvinnorepresentationen och institutioner.  
Pearson’s r, signifikans (tvåsidig). N=18 om inte annat anges. 
 1950 1955 1960 1965 1970 (4) 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
PROP -.259 -.07 .019 .058 .204 .317 .364 .356 .314 .367 .363 .476 
 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. ** 
MDMH .056 .301 .376 .409 .390 .390 .464 .417 .456 .635 .607 .638 
 n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. * * * *** *** *** 
PROP_IND -.197 -.285 -.279 -.273 -.387 -.449 -.431 -.447 -.432 -.543 -.509 -.546 
 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * * * ** ** ** 
COMP .274 .228 .355 .326 .194 .271 -.181 -.166 .184 .195 .182 .165 
 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
CSIZE .073 .120 .027 .019 -.014 -.1q23 -.228 -.297 -.225 -.333 -.267 -.280 
 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
SOC(1) .208 .064 .353 .360 .548 .333 .224 -.057 .067 .084 .266 .241 
 n.s. n.s. n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
VALDEL (2) .549 .242 .290 .421 .442 .155 .064 .180 .189 .013 .148 .143 
 ** n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
KVRÖST (3) .306 .477 .580 .572 .599 .535 .514 .581 .623 .688 .603 .545 
 n.s. * ** ** ** ** ** ** *** *** *** ** 
FRACT .. .. .. .. .. .. .443 .461 .492 .559 .548 .756 
 .. .. .. .. .. .. * * ** ** ** *** 

 

Anm.: PROP – Proportionellt valsystem (dummy), MDMH –Valkretsstorlek: Antal ledamöter 
per valkrets (logaritmerad), PROP_IND – Proportionalitetsindex, COMP – Konkurrensindex 
(100 – andel mandat för det största partiet), CSIZE – Kammarstorlek: Antal ledamöter i 
parlamentets andra kammare (logaritmerad), SOC – Väljarstöd för socialistiska och 
kommunistiska partier i valet till andra kammaren, VALDEL – Valdeltagande, KVRÖST – Antal 
år med kvinnlig rösträtt, FRACT – Fraktionaliseringsindex.  
(1) Data för väljarstöd för vänsterpartier i Grekland, Portugal och Spanien saknas för den icke-
demokratiska perioden.  
(2) Data för valdeltagandet i Spanien och Portugal saknas för den icke-demokratiska perioden.  
(3) I Schweiz infördes kvinnlig försträtt först 1971 och Schweiz saknar således värde på ”År med 
kvinnlig rösträtt” 1950, 1960 och 1970. Grekland saknar av samma anledning värde för 1950.  
(4) Grekland ingår inte i analysen 1970, eftersom parlamentet upphävdes under militärdiktaturen 
1967-1974. 
*** signifikant på 0.01-nivån; ** signifikant på 0.05-nivån; * signifikant på 0.10-nivån; n.s. ej 
signifikant. 
Källa: Se variabelförteckningen i bilaga C. 
 

Den sista institutionsvariabeln är fraktionaliseringsindexet, som mäter sanno-
likheten att två slumpmässigt valda parlamentsledamöter tillhör olika partier. 
Detta uppvisar ett signifikant positivt samband för alla de år som det finns data 
för. I figur 6:3 nedan visas sambandet för år 2005 (r=.756, p=.000, N=18). 
Diagrammet visar att kvinnorepresentationen tenderar att vara högre i länder 
med en hög fraktionalisering i parlamentet, t.ex. Danmark, Nederländerna och 
Finland, och lägre i länder med en låg fraktionalisering, t.ex. Grekland och 
Italien. 
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Figur 6:3. Sambandet mellan fraktionaliseringsindexet och kvinnorepresentationen 2005. 
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Källa: Se variabelförteckningen i bilaga C (’KVREP’ och ’FRACT’). 

6.2.4 Slutsatser av den bivariata analysen 

Resultatet av den bivariata analysen är att såväl strukturer som institutioner 
uppvisar samband med kvinnorepresentationen. Sambanden varierar dock över 
tid med avseende på såväl signifikans som styrka. Det är långt ifrån samma 
tydliga samband som syntes för hela världen i kapitel 5. En förklaring till det är 
med all sannolikhet att det bara är 18 västeuropeiska länder som ingår i analysen 
i detta kapitel. Det låga antalet observationer gör att sambanden är känsligare 
för avvikande fall och förändringar. Det var dessutom avsevärt lättare att hitta 
signifikanta samband i slutet av perioden än i början. Det beror på att kvinno-
representationen i parlamentet länge var mycket låg i de flesta länder med ett 
fåtal undantag. Dessutom är variationen i de oberoende variablerna mellan de 
västeuropeiska länderna avsevärt mindre än när alla länder i världen betraktas. 

Av strukturvariablerna var det få socioekonomiska variabler som uppvisade 
robusta samband med kvinnorepresentationen. De variabler som visade sig vara 
intressantast, var i högre grad de som fångade upp välfärden i landet och 
kvinnors villkor än de som mätte ekonomisk utveckling. Däremot visade sig 
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befolkningens religionstillhörighet korrelera med kvinnorepresentationen under 
hela perioden. Detta kan dock bero på att religionen delvis samvarierar med 
den socioekonomiska strukturen. När det gäller de institutionella variablerna, 
visade det sig att valsystemet inte kan betraktas som särskilt betydelsefullt. Det 
finns dock vissa samband som ändå antyder att den institutionella utformning-
en när det gäller val verkar spela viss roll, men sambanden är svagare och mer 
sporadiska än väntat. Detsamma gäller parlamentets storlek och valdeltagandet. 
Den variabel som visade sig vara intressantast var istället hur länge kvinnor haft 
rösträtt, något som förmodligen fångar upp såväl politisk kultur som kvinnors 
integration i politiken i allmänhet och i partierna i synnerhet. 

I de kommande två avsnitten skall de oberoende variablernas effekt på den 
beroende variabeln testas genom multivariat analys. På så sätt kontrolleras 
också för andra variablers påverkan. I nästa avsnitt analyseras tvärsnittsdata 
(avsnitt 6.3) och därefter paneldata (avsnitt 6.4). 

6.3 Multivariat regressionsanalys: 
Strukturer, institutioner och kvinnorepresentation 

6.3.1 Tillvägagångssätt 

I den multivariata regressionsanalysen skattas alla modeller med HC3, eftersom 
det finns skäl att misstänka heteroskedasticitet. Eftersom antalet observationer 
är så litet (N=18) jämfört med då hela världen analyserades, är det svårare att få 
fram robusta modeller. Därför kommer enbart resultaten för 2000 och 2005 att 
redovisas. Om alla variabler från den bivariata analysen inkluderas skulle model-
lerna drabbas av multikollinearitet, eftersom flera av de oberoende variablerna 
korrelerar starkt med varandra. Därför har ett antal variabler exkluderats helt 
från den multivariata analysen, t.ex. BNP per capita, andel katoliker av befolk-
ningen, urbanisering och konkurrensindexet. Dessa variabler mäter ungefär 
samma sak som andra, redan inkluderade variabler också gör. Två variabler som 
korrelerar starkt med varandra (år 2005: r=.749, p=.000) är kvinnlig förvärvs-
frekvens och andel protestanter av befolkningen. I det fallet har båda variab-
lerna behållits i analysen, eftersom båda är teoretiskt intressanta och inte kan 
anses som utbytbara. Slutligen har några variabler som visade sig vara helt 
ointressanta i den bivariata analysen exkluderats. 
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6.3.2 Kvinnorepresentationen i Västeuropa 2000 och 2005 

I tabell 6:5 redovisas skattningen av de oberoende variablernas effekt på 
kvinnorepresentationen 2000 och 2005. Det går inte att skatta samma breda 
modeller som i kapitel 5, eftersom antalet observationer är för litet. Istället har 
olika variabler kombinerats på en mängd olika sätt, varav ett urval modeller 
som bedömdes som intressantast redovisas i tabellen. Analysen är således snara-
re att betrakta som explorativ än som teoriprövande.  

Jag börjar med att redovisa resultatet av analysen av år 2000. Till att börja 
med testas struktur- och institutionsvariablerna separat (modell A-B). I modell A 
är tre av de fyra variablerna signifikanta: HDI, fertilitet och andel protestanter. 
Förklaringskraften är över 70 procent. I modell B analyseras istället institutio-
nernas effekt. Även i denna modell är tre av de fyra variablerna signifikanta: 
Fraktionaliseringsindexet, år för införande av kvinnlig rösträtt och väljarstöd för 
vänsterpartier. Förklaringskraften är strax under 70 procent. Därefter görs 
några försök att analysera tidigare signifikanta struktur- och institutionsvariabler 
tillsammans (modell C). Förklaringskraften blir relativt hög (87 procent) och fyra 
variabler är signifikanta: HDI, andel protestanter, valkretsstorlek och väljarstöd 
för vänsterpartier. I modell D exkluderas år för införande av kvinnlig rösträtt och 
i modell E exkluderas även fertiliteten. I modell E är alla fyra inkluderade 
variabler signifikanta: HDI, andel protestanter, valkretsstorlek och väljarstöd 
för vänsterpartier. Förklaringskraften för modell C-E är strax under 90 procent. 
Slutsatsen är att både strukturer och institutioner bidrar till att förklara varia-
tionen i Västeuropa 2000. Detta bekräftas av att skillnaden i förklaringskraft 
mellan modell A och modell B inte är så stor. 

Därefter analyseras år 2005. I modell A är ingen av de fyra strukturvariab-
lerna signifikanta. I modell B exkluderas andel kvinnor av arbetskraften och då 
uppvisar andel protestanter en signifikant effekt. I både modell A och B är 
förklaringskraften runt 35 procent, klart lägre än 2000. I modell C analyseras 
institutionsvariablernas effekt. Fyra av de fem inkluderade variablerna uppvisar 
signifikanta effekter: Fraktionaliseringsindexet, kammarstorleken, antal år med 
kvinnlig rösträtt och väljarstöd för vänsterpartier. Förklaringskraften är över 80 
procent. I modell D inkluderas en dummyvariabel för könskvotering, samma 
som också användes i föregående kapitel (avsnitt 5.4.5). Denna har inte någon 
signifikant effekt på kvinnorepresentationen i Västeuropa.12 Avslutningsvis 
testas i modell E de signifikanta variablerna från modell B-D. Andel protestanter 
och antal år med kvinnlig rösträtt är då inte längre signifikanta. Istället är det tre 
                                                 
12 Kvoteringsvariabeln uppvisar inte heller något signifikant bivariat samband med kvinno-

representationen år 2005 (r=-.313, p=.205). Inte heller de olika typerna av könskvotering 
uppvisar något signifikant samband. ’VAL’: r=-.134, p=.597; ’PARTI’: r=-.241, p=.352; 
’KONSTITUTION’: r=-.358, p=.114. Jfr. avsnitt 5.4.5. 
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institutionsvariabler som uppvisar signifikanta effekter: Fraktionaliserings-
indexet, kammarstorleken och väljarstöd för vänsterpartier. Förklaringskraften 
är strax under 80 procent. Slutsatsen är att det främst är institutioner som 
förklarar variationen i Västeuropa 2005. Det styrks av att det är stor skillnad i 
förklaringskraft mellan modell B och modell C. 

Tabell 6:5. Estimering av de oberoende variablernas effekt på kvinnorepresentationen  
i Västeuropa 2000 och 2005 (HC3). Ostandardiserade regressionskoefficienter och T-värde. 

ÅR 2000: MULTIVARIAT ANALYS ÅR 2005: MULTIVARIAT ANALYS 

 Bi
va

ria
t 

an
aly

s 

A B C D E Bi
va

ria
t 

an
aly

s 

A B C D E 
HDI .572** 217.3  279.9 285.8 276.6 .398 266.9 .188    
 .007 2.21  3.15 3.86 3.65 .102 1.21 .93    
FERTIL .218 -15.94  -6.73 -6.59  .153 -17.56 -13.88    
 .385 -2.28  -1.27 -1.32  .546 -1.47 -1.23    
KVAVAK .660** .345     .535* .848     
 .003 .71     .022 .95     
PROT .801** .209  .145 .145 .119 .642** .116 .186   -.004 
 .000 3.29  3.60 3.77 3.50 .004 1.17 2.80   -.08 
PROP .363      .476*   7.85 8.18  
 .138      .046   1.90 1.86  
MDMH .595**  1.90 3.46 3.49 3.86 .638**      
 .009  1.19 3.63 3.94 4.46 .004      
FRACT .548*  58.78    .756**   83.26 84.01 91.57 
 .019  2.95    .000   6.37 6.11 5.41 
CSIZEL -.267      -.280   8.11 8.36 4.70 
 .285      .261   3.05 2.93 2.10 
KVRÖST .631**  .223 .009   .545*   .180 .190 .141 
 .005  2.87 .14   .019   2.51 2.37 1.69 
SOC .241  .399 .259 .263 .307 .241   .240 .231 .326 
 .336  2.92 2.38 2.64 3.18 .336   2.32 2.08 2.96 
QUOTA ..      -.313    1.31  
 ..      .205    .35  

-170.2 -49.81 -242.6 -247.8 -251.3 -234.7 -132.7 -102.1 -105.9 -82.94 KONSTANT 
-1.91 -3.21 -2.96 -3.59 -3.54 -1.11 -.73 -4.99 -4.43 -3.69 

R2 .781 .766 .916 .916 .904 .508 .473 .888 .890 .855 
JUSTERAT R2 .714 .694 .871 .881 .875 

 

.356 .360 .842 .829 .795 
 

Källa: Se variabelförteckningen i bilaga C. 

Slutsatsen av den multivariata analysen är att både strukturer och institutioner 
spelar roll för att förklara kvinnorepresentationens rumsliga variation i Väst-
europa, men strukturvariablerna var viktigare 2000 än 2005. Den bivariata ana-
lysen visade på intressanta samband mellan strukturvariablerna och kvinno-
representationen även 2005, men signifikansen försvinner när de testas mot 
institutionsvariablerna. Ett resultat av tvärsnittsanalysen är att socioekonomiska 
och kulturella faktorer är den ena centrala aspekten för att förstå variationen i 
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kvinnors politiska representation i Västeuropa 2000. Det verkar vara så att 
andelen protestanter spelar roll. Samtidigt fångas religionens effekt upp av 
andra variabler. Andelen protestanter korrelerar till exempel starkt med både 
kvinnlig förvärvsfrekvens och rösträttsvariabeln. Det är därför inte helt tydligt 
om religionen verkligen har en effekt på kvinnorepresentationen eller om det 
handlar om ett s.k. skensamband. Förmodligen är det så att religionen liksom 
kvinnors förvärvsarbete och införandet av kvinnlig rösträtt utgör viktiga delar i 
en kontext som kan vara gynnsam eller inte för kvinnorepresentationen. Den 
andra aspekten är vilket år man införde kvinnlig rösträtt. Detta kan tolkas 
antingen som att det är traditionen av kvinnliga politiker och kvinnors politiska 
deltagande som spelar roll eller att denna variabel är ett mått på ett mer egalitärt 
samhälle. Det kan naturligtvis också vara en kombination av båda faktorerna. 
Den tredje aspekten är att parlamentets utformning och sammansättning verkar 
ha betydelse. För 2005 gäller dock bara den tredje aspekten, i kombination med 
valsystemet. Intressant är att andel vänstermandat, som inte uppvisade något 
bivariat samband med kvinnorepresentationen, är signifikant både 2000 och 
2005. I nästa avsnitt görs en poolad tidsserieanalys. 

6.4 Poolad tidsserieanalys: Variation i tid och rum 

6.4.1 Tillvägagångssätt 

I den poolade analysen ökar antalet observationer och således också antalet fri-
hetsgrader, vilket är viktigt när det gäller Västeuropa p.g.a. det låga antalet 
inkluderade länder. Antalet observationer ökar från 18 i tvärsnittsmatrisen till 
216 i den poolade matrisen (18 paneler, 12 tidpunkter). En dekomponering av 
variationen i kvinnorepresentation i tid och rum, visar dessutom att en större 
del av variationen kan föras till variationen över tid inom länderna (Eta2=.53; 
p=.000; N=216) än till variationen mellan länderna (Eta2=.34; p=.000; N=216). 
Denna ”inom”-variation fångas inte upp av en tvärsnittsanalys. Det är alltså väl 
motiverat att använda en poolad tidsserieanalys. Analysen kommer således att 
resultera i en modell som förklarar variationen i kvinnors politiska representa-
tion i Västeuropa under hela perioden 1950-2005.13 Den poolade analysen görs 
i tre steg. För det första görs en bivariat korrelationsanalys, för det andra görs 
en multivariat regressionsanalys utan den laggade beroende variabeln (LDV) 
(modell 1) och för det tredje görs en multivariat regressionsanalys med LDV 
(modell 2).  

                                                 
13 För att få en balanserad datamatris, har ett interpolerat värde beräknats på den beroende 

variabeln för Grekland år 1970. 



  147 

6.4.2 Bivariat analys 

Den bivariata analysen av de oberoende variablerna och kvinnors politiska 
representation visar att alla oberoende variabler, utom kammarstorleken, upp-
visar ett signifikant samband med kvinnorepresentationen (se tabell 6:6 nedan). 
Det starkaste sambandet har den laggade beroende variabeln (r=.964, p=.000). 
Andra starka samband uppvisas av andelen kvinnor av arbetskraften (r=.718, 
p=.000), BNP per capita (r=.690, p=.000) och antal år med kvinnlig rösträtt 
(r=.767, p=.000). BNP per capita har alltså ett tydligt samband med kvinno-
representationen i den poolade analysen, men knappt alls i tvärsnittsanalysen. 
Detsamma gäller t.ex. urbanisering, fertilitet och valsystem14. Detta stärker vik-
ten av att kombinera ”inom”- och ”mellan”-variationen i en poolad analys.  

6.4.3 Multivariat analys 

Därefter skattas en multivariat regressionsmodell, där alla nio oberoende 
variabler utom LDV ingår (modell 1). Modellen skattas först med OLS. Analysen 
visar att alla variabler utom urbanisering och konkurrensindexet har signifikanta 
effekter. Modellen har en förklaringskraft på 77 procent. Standardfelen verkar 
inte påverkas av heteroskedasticitet.  

I nästa steg skattas modellen om med skattningstekniker speciellt utvecklade 
för poolade data. Först skattas modellen med OLS med panelkorrigerade 
standardfel och korrigering för panelspecifik autokorrelation (PCSE). Att auto-
korrelationen antas vara panelspecifik, baseras på att effekternas styrka och rikt-
ning varierar över tid om modellen skattas med OLS för en tidpunkt i taget. 
Skattningen med PCSE resulterar i att bara fyra variabler har signifikanta effek-
ter: Andel kvinnor av arbetskraften, BNP per capita, valsystem och år med 
kvinnlig rösträtt. När modellen skattas om med fixed effects (FE) droppas dock 
valsystemsvariabeln, eftersom denna med få undantag är konstant för respek-
tive land över tid. Andel kvinnor av arbetskraften, fertiliteten, BNP per capita 
och år med kvinnlig rösträtt uppvisar signifikanta positiva effekter. Andel pro-
testanter uppvisar däremot överraskande en negativ effekt. Dessutom uppvisar 
inte kammarstorlek någon signifikant effekt. Detta är en variabel som knappt 
förändras alls över tid och vars signifikans således kan påverkas av FE. Model-
len skattas därför om med random effects (RE). De tester som gjorts antyder 
visserligen att FE torde vara lämpligare för modellen, men valet är inte alltid  
så enkelt och självklart (se t.ex. Baltagi 2001:20, Beck 2001:285). Med RE är  
det fem variabler som har en signifikant positiv effekt: Andel kvinnor av 

                                                 
14 Variabeln valsystem (’VALSYS’) antar värdena 1-4. 1 = Majoritetsvalsystem, 2= Plurali-

tetsvalsystem, 3 = Mixat valsystem, 4 = Proportionellt valsystem. 
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arbetskraften, fertilitet, BNP per capita, valsystem, antal år med kvinnlig rösträtt 
och kammarstorlek.  

När resultatet av skattningarna med de fyra olika teknikerna jämförs, är det 
två variabler som är genomgående signifikanta: Andel kvinnor av arbetskraften 
och år med kvinnlig rösträtt. De övriga variablerna uppvisar varierande effekter. 
De enda variablerna som direkt kan förkastas som ointressanta är urbanisering 
och konkurrensindexet, eftersom dessa inte är signifikanta med någon skatt-
ningsteknik. BNP per capita, fertilitet och kammarstorlek har signifikanta effek-
ter med minst två av skattningsteknikerna. Detsamma gäller andel protestanter 
av befolkningen, som dock är signifikant negativ i skattningen med FE. Detta går 
emot såväl teorin som den bivariata analysens resultat, men det negativa sam-
bandet skulle kunna bero på att religiositeten minskar över tid och att variabeln 
således fångar upp en tidsdimension. Även valsystemsvariabeln är signifikant 
med tre skattningstekniker, men droppas såsom tidigare nämnts i skattningen 
med FE. Detta behöver dock inte tolkas som att den är ointressant, utan kan 
helt enkelt bero på tidigare nämnda brister med FE. Resultatet av analysen blir 
därför att såväl strukturella som institutionella variabler är viktiga för att förstå 
den spatiala och temporala variationen i kvinnors politiska representation i 
Västeuropa under efterkrigstiden. 

I nästa steg inkluderas den laggade beroende variabeln (LDV) som en obe-
roende variabel. Detta görs i modell 2. Korrelationen mellan den beroende varia-
beln och den laggade beroende variabeln är mycket stark. Det är intressant att 
se om det finns någon eller några andra variabler som trots detta uppvisar signifi-
kanta effekter. Skattningen görs med HC3 eftersom det finns skäl att misstänka 
heteroskedasticitet samt med OLS med panelkorrigerade standardfel (PCSE). 
De två teknikerna ger ungefär samma resultat när LDV-modellen skattas. För-
utom den laggade beroende variabeln är det två oberoende variabler som är 
intressanta: Valsystem och år med kvinnlig rösträtt. Den senare variabeln är 
egentligen inte signifikant i skattningen med PCSE, men pseudo-t-värdet är så 
högt (z=1.94) att den ändå är att betrakta som intressant. Det är viktigt att 
notera att även om dessa två variablers effekter är i enlighet med de teoretiska 
utgångspunkterna, tillför de väldigt lite förklaringskraft. I en modell med bara 
LDV som oberoende variabel, är förklaringskraften 93 procent15 jämfört med 
en förklaringskraft på 94 procent för modell 2 i skattningen ovan. Tidigare års 
kvinnorepresentation är alltså mycket viktig för att förklara kvinnorepresenta-
tionen. De slutsatser som kan dras av den poolade analysen är att det med hjälp 
av de struktur- och institutionsvariabler som har använts, går att förklara en 

                                                 
15 R2=.93. Modellen är skattad i Stata 8.0 med HC3. B=1.10; t=42.03. (För konstanten: 

B=1.30; t=4.79). 
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förhållandevis stor del av den spatiala och temporala variationen. Såväl struktu-
rer som institutioner har effekt på kvinnors politiska representation.  

Tabell 6:6. Poolad analys: Samband mellan kvinnorepresentation och de oberoende 
variablerna (Pearson’s r och tvåsidig signifikans) samt estimering av de oberoende 
variablernas effekt på kvinnorepresentationen med olika skattningstekniker. 

Modell 1 utan LDV Modell 2 med LDV 
Bivariat analys OLS PCSE FE RE HC3 PCSE 

 

R SIGN. B T B Z B T B Z B T B Z 
URBAN .322 .000 -.028 -1.02 .008 .15 -.067 -.88 -.039 -.83 .018 1.16 .018 .82 
KVAVAK .718 .000 .378 4.06 .376 2.22 .448 3.43 .464 4.15 .087 1.66 .087 1.39 
FERTIL  -.508 .000 2.63 2.60 2.02 1.49 4.26 3.68 3.97 3.74 -.954 -1.71 -.954 -1.74 
BNP .690 .000 .001 6.34 .0002 1.67 .001 2.18 .001 4.56 .0001 .80 .0001 .97 
PROT .400 .000 .042 3.41 .001 .07 -.111 -2.84 .001 .03 .004 .53 .004 .38 
VALSYS .203 .005 4.84 7.26 3.77 3.31 .. .. 4.65 3.79 1.13 3.00 1.13 2.95 
COMP .306 .000 .035 1.12 .017 .81 .024 .70 .035 1.04 -.000 -.00 -.000 -.00 
KVRÖST .767 .000 .178 6.76 .262 4.36 .275 3.34 .204 4.62 .033 2.25 .033 1.94 
CSIZE -.081 .233 5.18 6.09 4.56 4.00 -.606 -.22 4.02 2.87 .396 .67 .396 .87 
LDV .964 .000 .. .. .. .. .. .. .. .. .900 19.90 .900 16.81 
KONSTANT -71.9 -7.71 -60.5 -4.71 -22.3 -1.41 -69.3 -5.31 -8.13 -1.30 -8.13 -1.36 
R2 .776 .481 .468 .758 .945 .945 
JUSTERAT R2 .766 .. .. .. .942 .. 

 

Anm.: N=18, T=12, N × T = 216 (N=18, T=11, N x T = 198 i skattningen av LDV-modellen) 
OLS = Regressionsanalys, minstakvadrat-metoden 
PCSE = OLS med panelkorrigerade standardfel (och korrigering för panelspecifik 
autokorrelation i skattningen utan LDV) 
FE  = Fixed effects (within) regression 
RE = Random effects GLS regression 
HC3 = Regressionsanalys med heteroskedasticitetskorrigerade standardfel 
r = Pearson’s r; sign. = tvåsidig signifikans; 
B = ostandardiserad regressionskoefficient; t = t-värde; z = pseudo-t-värde.  
Källa: Se variabelförteckningen i bilaga C. 

6.5 Kvinnorepresentation i andra politiska organ 

6.5.1 Kartläggning av kvinnorepresentationen 
i olika organ år 2005 

Ovan analyserades varför kvinnors politiska representation i parlamentet varie-
rar mellan olika länder. Kvinnors politiska representation handlar inte bara om 
andelen kvinnliga parlamentsledamöter utan kan också avse andra viktiga poli-
tiska organ. Kvinnorepresentationen i parlamentet kan antas samvariera med 
andelen kvinnor i andra politiska organ och på olika nivåer (Norris 1996:187, 
Norris & Franklin 1997:188-189). I avhandlingens kapitel 4 testades detta för 
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hela världen. Resultatet var att det mycket riktigt finns en dylik samvariation (se 
tabell 4:3-4:4). Syftet med detta avsnitt är att göra en liknande analys för Väst-
europa. De politiska organ som studeras är underhus, överhus, regering och 
kommunfullmäktige (se bilaga E). Dessutom inkluderas Europaparlamentet 
(EP), eftersom 15 av de 18 studerade länderna är medlemmar i Europeiska 
unionen (EU).16  

Situationen i respektive land år 2005 visas i figur 6:4. Diagrammet indikerar 
flera intressanta resultat. Hög kvinnorepresentation – över 30 procent – i alla 
organ återfanns i Finland, Norge och Sverige. Island och Danmark kan i princip 
också räknas in i denna kategori, fastän andelen kvinnor i regeringen respektive 
kommunfullmäktige låg strax under 30 procent. Sverige hade – såsom framgår 
av diagrammet – klart högst andel kvinnor i underhus, regering, kommun-
fullmäktige och Europaparlament av alla västeuropeiska länder. De nordiska 
länderna är att betrakta som exceptionella, eftersom kvinnorepresentationen är 
så hög i alla organ. Därutöver hade Belgien, Nederländerna, Spanien, Tyskland 
och Österrike över 30 procent kvinnor i åtminstone två av organen (undantaget 
Europaparlamentet eftersom dess kvinnorepresentation var så mycket högre än 
i övriga organ för alla länder). I Österrike och Nederländerna var kvinnorep-
resentationen i kommunfullmäktige bara runt 20 procent, i Belgien gällde det-
samma regeringen och i Spanien och Tyskland gällde det överhuset och kom-
munfullmäktige.  

När det gäller låg kvinnorepresentation, d.v.s. en bra bit under 20 procent, 
fanns det fem länder som kan sägas ha det i nästan alla organ: Grekland, Irland, 
Italien, Luxemburg och Portugal, återigen undantaget Europaparlamentet. I 
Luxemburg är kvinnorepresentationen i Europaparlamentet 50 procent, i Irland 
nästan 40 procent och i Grekland nästan 30 procent. Övriga tre länder hamnar 
någonstans mittemellan. I Schweiz låg kvinnorepresentationen strax över 20 
procent i tre av de fyra organen, i Frankrike en bit under 20 procent med undan-
tag för kommunfullmäktige som låg över 30 procent och i Storbritannien med 
lite större spridning runt från strax under 20 procent till strax under 30 procent. 
Frankrike, som hade en mycket låg andel kvinnor i underhuset (11 procent), 
uppvisade samma låga kvinnorepresentation i överhuset, men hade en desto 
högre andel kvinnor i regeringen och i kommunfullmäktige. I Frankrikes fall var 
kvinnorepresentationen i regeringen och i Europaparlamentet mer än dubbelt 
så hög som i underhuset. Storbritannien hade en relativt låg andel kvinnor i 
parlamentets båda kammare (under 20 procent), men nästan 30 procent i både 
kommunfullmäktige, Europaparlamentet och regeringen.  

 

                                                 
16 De tre länder som inte är medlemmar i EU är Island, Norge och Schweiz. 
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Figur 6:4. Andel kvinnor i parlamentets underhus, i parlamentets överhus, i den nationella  
regeringen, i kommunfullmäktige och i Europaparlamentet (genomsnitt för hela landet) 2005, 
i procent. 

 
 

Medelvärden:  27,3 % i underhuset (N=18), 22,0 % i överhuset (N=10), 28,9 % i regeringen 
(N=18), 25,1 % i kommunfullmäktige (N=18), 35,7 % i Europaparlamentet (N=15). Parlamentet 
har två kammare i de federala staterna Österrike, Belgien, Schweiz och Tyskland samt i enhets-
staterna Spanien, Frankrike, Storbritannien, Irland, Italien och Nederländerna. Överhus saknas 
således i Danmark, Finland, Grekland, Island, Luxemburg, Norge, Portugal och Sverige. Schweiz, 
Island och Norge är inte medlemmar i EU och saknar således representation i Europa-
parlamentet. För akronymer – se tabell 6:1. 
Källa: Se bilaga E. 
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En slutsats som kan dras av denna kartläggning av situationen 2005, är att 
kvinnorepresentationen i olika politiska organ inte alls behöver ligga på samma 
nivå i ett land. En förklaring till det kan vara att olika organ och olika nivåer har 
olika funktioner och således tillmäts olika betydelser. Detta kan antas påverka 
såväl rekrytering som nominering och val av kvinnor. En annan förklaring kan 
vara att en låg andel kvinnor har definierats som ett problem på nationell nivå 
och har åtgärdats på något sätt, medan den lokala nivåns låga kvinnorepresenta-
tion kvarstår (se t.ex. Leijenaar 1998). Kvinnorepresentationen på lokal nivå har 
i många fall helt enkelt inte uppmärksammats på samma sätt (IULA 1998:24-
25). Att kvinnorepresentationen i Europaparlamentet ligger på en högre nivå än 
i de nationella parlamenten, kan bero antingen på att EP-ledamöterna utses på 
annat sätt och efter andra kriterier (jfr. Norris & Franklin 1997) eller att den 
europeiska nivån är mer ”synlig” för omvärlden och att länderna därför efter-
strävar en jämnare könsrepresentation. 

6.5.2 Samvariation mellan olika organ 

Samvariationen mellan kvinnorepresentationen i olika organ undersöks genom 
en bivariat analys av poolade data för hela perioden, där data för alla länder och 
alla tidpunkter förts samman i en och samma datamatris.17 Tyvärr har det visat 
sig vara överraskande svårt att få tag på uppgifter om andelen kvinnliga kom-
munfullmäktigeledamöter över tid i många av de västeuropeiska länderna, vilket 
jag återkommer till senare i kapitlet. Jag har trots detta valt att göra en analys av 
alla åren, med de data som finns tillgängliga. Detta innebär att resultaten gällan-
de kommunfullmäktige måste tolkas med stor försiktighet, eftersom de nordis-
ka länderna där kvinnorepresentationen i olika organ i hög grad sammanfaller 
får en övervikt. För underhus, överhus och regering finns data för alla år och 
nästan alla länder. Detsamma gäller Europaparlamentet fr.o.m. första direkt-
valet av ledamöterna 1979.18  

                                                 
17 Data för respektive land redovisas i bilaga E. 
18 Överhus: Parlamentet har under hela perioden två kammare i federationerna Österrike, 

Belgien, Schweiz och Tyskland samt i enhetsstaterna Frankrike, Storbritannien, Irland, 
Italien och Nederländerna. I Spanien har parlamentet två kammare fr.o.m. 1980 och i 
Sverige t.o.m. 1970. Regering: Data saknas för andel kvinnor i regeringen i Spanien och 
Portugal 1950-1975. Kommunfullmäktige: Data saknas för andel kvinnor i kommunfullmäk-
tige i Österrike 1950-1995, Belgien 1950-1970, Schweiz 1950-1995, Tyskland 1950-1970, 
Spanien 1950-1975, Storbritannien 1950-1995, Grekland 1950-1995, Irland 1950-1965, 
Italien 1950-1990 och Portugal 1950-1985. Europaparlamentet: År 1979 var Belgien, Dan-
mark, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Storbritannien 
och Tyskland representerade i Europaparlamentet. År 1986 tillkom Spanien och Portugal 
och år 1995 Finland, Sverige och Österrike.  
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Kvinnorepresentationen i underhuset korrelerar starkt med andelen kvinnor i 
överhuset (r=.856, N=119), i regeringen (r=.884, N=204), i kommunfullmäk-
tige (r=.861, N=136) och i Europaparlamentet (r=.750, N=80). Kvinnorepre-
sentationen i överhuset korrelerar dock något svagare med andelen kvinnor i 
kommunfullmäktige (r=.694, N=63), i Europaparlamentet (r=.676, N=50) och 
i regeringen (r=.754, N=119), men sambanden är fortfarande att betrakta som 
starka. Andelen kvinnor i regeringen korrelerar även starkt med kvinnorepre-
sentationen i kommunfullmäktige (r=.856, N=136) och i Europaparlamentet 
(r=.708, N=80). Andelen kvinnor i kommunfullmäktige korrelerar ganska starkt 
med kvinnorepresentationen i Europaparlamentet (r=.577, N=64).19 

Det är uppenbart att kvinnorepresentationen kan vara låg i ett organ och 
hög i ett annat, men den bivariata analysen antyder trots detta att kvinnorepre-
sentationen i olika organ ändå sammanfaller ganska bra i Västeuropa under 
efterkrigstiden. Kartläggningen väcker emellertid nya frågor. En första fråga är 
varför kvinnorepresentationen varierar kraftigt mellan olika organ i vissa länder, 
medan den ligger på samma nivå i alla organ i andra länder. En andra fråga är 
om det finns någon ”länk” mellan kvinnorepresentationen i parlamentets 
underhus och överhus, mellan parlamentet och regeringen och mellan nationell 
och lokal nivå. Är något av organen en ”katalysator” i sammanhanget? Eller 
ökar kvinnorepresentationen i alla organ, oberoende av varandra, i en parallell 
process p.g.a. andra, större samhälleliga förändringar? Utifrån de skillnader 
mellan länderna som antyds i figur 6:4, varierar säkert svaret på dessa frågor. 
Dessa frågor är intressanta, men faller utanför denna avhandling. Härnäst riktas 
fokus mot den kommunala nivån. 

6.6 Kvinnorepresentationen i Västeuropas kommuner 

6.6.1 Skillnader i kvinnorepresentation 
mellan nationell och lokal nivå 

Fokus ska nu riktas mot den kommunala nivån. Ovan visades att kvinnorepre-
sentationen i vissa länder ligger på ungefär samma nivå i olika politiska organ, 
medan den i andra länder kan variera kraftigt. Kvinnorepresentationen i parla-
ment och i kommunfullmäktige sammanfaller således inte alltid och det är 
därför av intresse att uppmärksamma även den kommunala nivån i avhandl-
ingen. I tidigare forskning har det ofta antagits att kvinnorepresentationen 
generellt är högre i kommunfullmäktige än i parlamentet. Ofta finns det dock 
ingen empirisk kartläggning bakom antagandet. Stokes skriver t.ex.: 

                                                 
19 Alla samband är signifikanta på 1-procentsnivån (p=.000). 
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It is certainly the case that in the UK, as in most other countries, women 
have a greater presence in sub-national than national politics. (Stokes 
2005:185-186) /…/ Among the world it is common to find more women in 
local than national politics. The Nordic countries buck this trend by 
returning lower numbers of women in local than in national elections. 
(Stokes 2005:194) 

Att kvinnorepresentationen är högre på lokal än nationell nivå anses bl.a. bero 
på att det är lättare för kvinnor att kombinera ansvaret för hem och familj med 
politiska uppdrag på kommunal nivå än på nationell nivå, att kommunerna 
ansvarar för frågor som ligger kvinnor nära samt att politiska uppdrag på 
kommunal nivå har lägre status än de på nationell nivå och att konkurrensen 
om uppdragen därför är mindre. Dessutom är valkampanjerna billigare på lokal 
nivå. Framför allt anses dock skillnaderna mellan den nationella och lokala 
nivån bero på att kvinnor har svårare att få politiska uppdrag ju hårdare kon-
kurrensen är. Ju högre upp man kommer i den politiska hierarkin, desto svårare 
anses det vara för kvinnor att bli nominerade och valda (se t.ex. Henig & Henig 
2001:67, Leyenaar 2004:138, Lovenduski 2005a:2-3, Stokes 2005:185). Det 
stämmer överens med hypotesen om maktens järnlag, som nämndes i teorikapitlet: 
”Ju mer makt, desto färre kvinnor” (Hernes 1982). 

Det är dock inte så att kvinnorepresentationen är högre på kommunal än på 
nationell nivå för alla västeuropeiska länder. Det är inte bara i Norden (med 
undantag för Island) som kvinnorepresentationen är lägre på lokal än nationell 
nivå, vilket Stokes hävdar. År 2005 var den genomsnittliga kvinnorepresenta-
tionen i Västeuropas länder 28 procent i parlamentet och 24 procent kommun-
fullmäktige. Den genomsnittliga kvinnorepresentationen i Västeuropa är således 
högre på nationell än på kommunal nivå, vilket går emot resonemanget ovan. 
Skillnaderna mellan nationell och lokal nivå visas i figur 6:5. Faktum är att det 
bara är i Frankrike, Irland, Italien, Schweiz och Storbritannien som kvinno-
representationen var högre på lokal nivå 2005. I ett fåtal västeuropeiska länder 
låg kvinnorepresentationen på ungefär samma nivå (Grekland, Island och 
Norge), men i de flesta länder i Västeuropa var kvinnorepresentationen lägre i 
kommunfullmäktige än i parlamentet.  

Detta innebär att de allmänna förklaringar som förts fram i andra studier om 
varför kvinnor så ofta engagerar sig politiskt på lokal men inte på nationell nivå, 
inte kan ses som till fullo giltiga för Västeuropa. Istället måste frågor med en 
mer öppen ansats ställas om varför kvinnorepresentationen i kommunfullmäk-
tige är högre i vissa länder och lägre i andra.  
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Figur 6:5. Samband mellan kvinnorepresentation på kommunal nivå  
och i parlamentet 2005. 

 
Källa: Se bilaga E. 

6.6.2 Att studera kvinnorepresentation i kommunfullmäktige 

Avsnittet behandlar främst situationen 2005, men ett försök har gjorts att kart-
lägga kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige för hela perioden 1950-
2005. Detta har inte varit helt enkelt. Problemet med att få tag på pålitliga upp-
gifter om kvinnorepresentationen på kommunal nivå nämns också i andra stu-
dier och kartläggningar (se t.ex. UNDP 1995, IULA 1998, CEMR 1999, Stokes 
2005:177-178). Bristen på data är inte ointressant och förtjänar därför lite extra 
uppmärksamhet. 

Data har i första hand samlats in från tidigare sammanställningar och forsk-
ning. Detta handlar dels om de nordiska länderna, Frankrike och Nederländer-
na under hela perioden då detta finns sammanställt i tidigare forskning, dels om 
övriga länder i slutet av perioden (främst 1990 och senare) vilket finns samman-
ställt av Europeiska kommunförbundet (Council of European Municipalities and 
Regions, CEMR 1999). Därefter har kontakt tagits brevledes med kommunför-
bund, inrikesdepartement, statistikbyrå eller motsvarande i de länder som data 
fortfarande har saknats för (se bilaga D). Målet var att samla in uppgifter för 
hela efterkrigstiden. Detta var endast framgångsrikt i fallet Luxemburg. Några 
länder skickade endast uppgifter för de senaste två eller tre valen och förklarade 
att detta var det enda som fanns tillgängligt (Belgien, Irland, Schweiz, Spanien 
och Storbritannien). Andra svarade att de inte hade några uppgifter alls eller 
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bara för det senaste valet (Italien och Portugal). Ytterligare två länder svarade 
inte alls, trots ett flertal påminnelser till den först kontaktade myndigheten samt 
flera försök att via brev och e-post få kontakt med någon annan myndighet 
istället (Grekland och Tyskland).  

Uppenbarligen saknas det alltså i många västeuropeiska länder rutiner och 
traditioner av att samla in data om kvinnorepresentationen i kommunfullmäk-
tige. Detta antyder att kvinnorepresentationen på kommunal nivå inte ses som 
en särskilt viktig fråga. Ett exempel på ett svar är det från ett lands kommun-
förbund (svaret har anonymiserats):  

Unfortunately we don’t have a complete answer for you because, in our 
country, we have [xxx] municipalities. /…/ So, the only thing I am able to 
inform you is that … there are [xx] women as mayors. There are also other 
local elected women, but we don’t have the numbers and percentages! (E-
post till författaren från kommunförbundet i [land X]).  

Syftet med detta citat att naturligtvis inte att ironisera, utan att illustrera det 
anmärkningsvärda i att vissa av EU:s medlemsstater fortfarande i början av 
2000-talet inte sammanställer dessa uppgifter som är så självklara ur ett nordiskt 
perspektiv. CEMR, det europeiska kommunförbundet, menar att i stort sam-
manfaller de länder som saknar statistik i ett längre tidsperspektiv med de 
länder som har en låg kvinnorepresentation (CEMR 1999:3). Ofta kan det ock-
så vara svårare att hitta uppgifter för federationer än för enhetsstater. I federala 
stater är det istället kvinnorepresentationen på delstatsnivå som uppmärksam-
mas. Dessutom kan kommunstrukturen variera mellan delstaterna och ansvaret 
för sammanställning av statistiken vilar snarare på delstatsnivå än på nationell 
nivå. Å andra sidan kan det vara svårt att hitta uppgifter om kvinnorepresenta-
tionen även i enhetsstater där kommunerna inte har särskilt stor betydelse (se 
t.ex. Stokes 2005:193).  

Det finns förmodligen ett samband mellan att sammanställa och synliggöra 
statistiken och att uppmärksamma den låga kvinnorepresentationen och se den 
som ett problem. De nordiska länderna ses t.ex. ofta som förebilder inom jäm-
ställdhetsområdet och det är även dessa länder som det är enklast att hitta 
statistik om, något som knappast är en slump. Bl.a. skriver Gaspard apropå 
detta: “The Nordic countries have taught us that showing the disparity is a 
means of moving towards parity” (Gaspard 1999:40). För att kunna sträva mot 
och försöka uppnå jämställdhet, måste först skillnaderna mellan mäns och 
kvinnors politiska representation synliggöras.  
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6.6.3 Tillgång på statistik och kvinnorepresentation 
på lokal nivå 

I tabell 6:7 visas en sammanställning över andelen kvinnliga kommunfullmäk-
tigeledamöter i Västeuropa under perioden 1950-2005.20 Det finns som sagt 
stora luckor i statistiken och det är flera länder som bara har statistik tillgänglig 
för de allra senaste åren. Självklart kan det mycket väl vara så att det finns sam-
manställd statistik, bara det att jag inte har hittat den. Jag menar emellertid att 
den i så fall inte kan anses vara särskilt ”tillgänglig”, eftersom jag verkligen letat 
efter statistiken i såväl böcker och på Internet som hos organisationer och myn-
digheter.  

Är det då så att de länder som saknar statistik i ett längre tidsperspektiv är 
samma länder som har en låg kvinnorepresentation? År 2005 fanns det sex län-
der med mer än 30 procent kvinnor i kommunfullmäktige: Danmark, Finland, 
Frankrike, Island, Norge och Sverige. För alla dessa länder finns data för hela 
perioden. Det fanns fem länder med 20 procent kvinnor i kommunfullmäktige 
eller mindre: Grekland, Irland, Italien, Luxemburg och Portugal. För tre av 
dessa länder finns data bara för de allra senaste åren (2000 och 2005). För Por-
tugal finns data för tre av årtalen. För Luxemburg finns data för hela perioden.  

Även om det finns en variation, verkar det finnas ett tydligt samband mellan 
tillgången på statistik och kvinnorepresentationen. En bivariat korrelations-
analys visar på ett relativt starkt positivt samband mellan antalet observationer 
(0-6) och kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige 2005 (r=.586, p=.011, 
N=18). Är det då den höga kvinnorepresentationen som har gjort datainsam-
lingen intressant eller är det kartläggningen av kvinnorepresentationen över tid 
som har lett till en hög kvinnorepresentation? Svaret är förmodligen en kombi-
nation av bägge.  

Tabellen visar också att det mycket riktigt är svårare att hitta statistik för 
federationerna i Västeuropa: Belgien, Schweiz, Tyskland och Österrike. Även 
Storbritannien kan inkluderas i denna kategori, eftersom det brittiska kommun-
systemet varierar mellan de brittiska regionerna. En anledning till bristen på 
statistik för federationerna kan vara att statistiken samlas in och sammanställs 
på delstatsnivå och kanske aldrig hamnar på central nivå. Dessutom kan insam-
lingen variera mellan olika delstater. Att inte samma valdatum tillämpas i hela 
landet kan förmodligen försvårar insamlingen. Detta gäller för övrigt också i 
Italien där kommunfullmäktige alltid väljs för fyra år, även om det är nyval 
under pågående mandatperiod. Tabellen visar att 2005 varierade kvinnorepre-
sentationen från 12 procent i Grekland till 42 procent i Sverige. Härnäst 
analyseras hur denna variation mellan länderna kan förklaras. 

                                                 
20 I tabellen anges kvinnorepresentationen för det senaste valet vid varje tidpunkt. 
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Tabell 6:7. Andel kvinnliga kommunfullmäktigeledamöter 1950-2005. 

 KOD 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 
Belgien   BEL .. .. .. 9 14 29 29 
     (1976) (1988) (2000) (2000) 
Danmark    DNK 4 4 10 21 26 27 27 
  (1950) (1958) (1970) (1981) (1989) (2001) (2005) 
Finland    FIN 7 8 11 22 27 34 34 
  (1950) (1960) (1968) (1980) (1990) (2000) (2004) 
Frankrike   FRA 3 2 2 8 17 23 33 
  (1947) (1959) (1971) (1977) (1989) (1995) (2001) 
Grekland     GRC .. .. .. .. .. 4 12 
       (1998) (2002) 
Irland    IRL .. .. 3 7 12 16 17 
    (1967) (1979) (1991) (1999) (2004) 
Island    ISL 1 1 2 6 22 28 31 
  (1950) (1958) (1970) (1978) (1990) (1998) (2002) 
Italien      ITA .. .. .. .. .. 15 16 
       * * 
Luxemburg LUX 1 0 1 5 8 15 15 
  (1951) (1957) (1969) (1981) (1987) (1999) * 
Nederländerna NLD 2 4 7 13 19 22 24 
  (1949) (1958) (1970) (1978) (1986)  (2002) 
Norge     NOR 6 6 15 23 29 33 36 
  (1951) (1959) (1971) (1979) (1991) (1999) (2003) 
Portugal   PRT .. .. .. .. 6 11 13 
      (1989) (1997) (2001) 
Schweiz CHE .. .. .. .. .. 40 28 
       * * 
Spanien   ESP .. .. .. 2 5 10 25 
     (1983) (1991) (1999) (2003) 
Storbritannien GBR .. .. 15E 17 E 26 E 27 27 
    (1973) (1979) (1991) (1999) * 
Sverige     SWE 8 10 14 29 34 41 42 
  (1950) (1958) (1970) (1979) (1991) (1998) (2002) 
Tyskland    DEU .. .. 8 13 .. 25 24 
    (1973) (1983)  (1997) * 
Österrike    AUT .. .. .. .. .. 14 20 
       * * 

 

Anm.: .. - Data saknas. 
* - Ingen uppgift om årtal. Detta beror främst på att val hålls på olika tidpunkter i olika delar av 
landet. I vissa fall kan det bero på årtal inte angivits i källan. Uppgifter om 
kvinnorepresentationen har angivits för det årtal som ligger närmst efter utgivningen av den 
rapport eller bok som uppgiften tagits från. 
Källa: Se bilaga E. 
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6.6.4 Varför varierar kvinnorepresentationen 
i kommunfullmäktige mellan olika länder? 

I detta avsnitt används kvantitativ metod för att analysera varför kvinnorepre-
sentationen på kommunal nivå varierar mellan olika länder. Syftet är att se om 
det finns några tydliga mönster eller om variationen är slumpmässig. Analysen 
görs endast för 2005 p.g.a. bristen på data för tidigare år. Dels görs en bivariat 
korrelationsanalys där sambandets styrka och riktning mellan de oberoende va-
riablerna och den beroende variabeln testas, dels görs en multivariat regressions-
analys där flera oberoende variablers effekt på kvinnorepresentationen skattas.  

För att förklara variationen i kvinnorepresentation på kommunal nivå, analy-
seras kvinnorepresentationens samband med variabler som antas fånga upp 
såväl strukturen som institutioner. När det gäller strukturvariabler används i 
stort samma variabler som i analysen av den nationella nivån tidigare i kapitlet: 
BNP per capita, HDI, GDI, fertilitet, urbanisering, kvinnlig förvärvsfrekvens 
(andel kvinnor av arbetskraften) och andel protestanter av befolkningen. Där-
emot analyseras av förklarliga skäl till stora delar andra institutionsvariabler. 
Fyra variabler förekom även på nationell nivå: Antal år med kvinnlig rösträtt, en 
dummyvariabel för federationer, en dummyvariabel för proportionellt valsys-
tem och andel kvinnor i parlamentet. Rösträttsvariabeln och valsystems-
variabeln har naturligtvis justerats för att gälla situationen på kommunal nivå.21 
Tanken med dummyvariabeln för federativa länder var att kvinnorepresenta-
tionen skulle vara lägre i federationer. Kvinnorepresentationen på kommunal 
nivå är såsom tidigare visats ofta inte lika synlig i federationer som i enhets-
stater. Detta kan påverka den negativt, eftersom det kan saknas incitament att 
försöka höja nivån.  

Vidare analyseras ett antal variabler som avser att fånga upp de kommunala 
institutionernas utformning. Dessa variabler är det genomsnittliga antalet invå-
nare per kommun (logaritmerad), det genomsnittliga antalet fullmäktigeledamö-
ter, kommunernas utgifter i procent av BNP respektive i procent av alla offent-
liga utgifter samt den exekutiva maktens utformning på kommunal nivå samt 
val av denna. Den exekutiva makten kan vara antingen kollektiv eller individuell 
till sin utformning. I den kollektiva modellen är det ett kollektivt organ, t.ex. 
kommunstyrelser och nämnder, som ansvarar för beredning och verkställighet. 
I den individuella modellen är istället det kommunala ledarskapet individuellt i 
form av en borgmästare med huvudansvaret. Borgmästaren kan vara indirekt 
vald eller direktvald, medan det kollektiva exekutiva organet alltid är indirekt 
valt (Lidström 2003:190-194). Tanken är att kvinnorepresentationen borde vara 

                                                 
21 För uppgifter om valsystemen på kommunal nivå hänvisas till CDLR (1999), Lidström 

(2003), Lidström (2006). 
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högre i länder med ett kollektivt exekutivt organ som är indirekt valt. En 
individuell politisk ledare tenderar ofta att vara en man, vilket sänder ut signaler 
om män som politiska förebilder. Direktval av exekutiven antas förstärka detta 
genom valkampanjerna som borde vara fokuserade på den enskilda politikern. I 
kollektiva organ borde istället båda könen vara representerade, om än kanske 
inte lika. Dessutom kan det vara så att dessa olika modeller samvarierar med 
olika politiska kulturer.  

Invånarantalet och kommunernas utgifter är tänkta att fånga upp kommu-
nernas storlek och betydelse. Det råder stora skillnader mellan länderna i av-
seende på kommunstorlek. Antalet invånare per kommun i snitt varierar mellan 
1.600 invånare i Frankrike och 137.000 invånare i Storbritannien (Lidström 
2003:193). Variabeln har därför logaritmerats. Vidare analyseras kommunernas 
andel av de offentliga utgifterna, vilket visar kommunernas betydelse i relation 
till övriga delar av den offentliga sektorn (Lidström 2003:198-199). 

 Bivariat analys 

Den bivariata analysen visar på flera intressanta resultat (analysen redovisas inte 
i tabellform). Sju av de åtta strukturvariablerna korrelerar relativt starkt med 
kvinnorepresentationen. De enda strukturvariablerna som inte uppvisar något 
samband med kvinnorepresentationen är BNP per capita (r=.192, p=.445) och 
urbanisering (r=.395, p=.105).  

För det första finns ett positivt samband mellan kvinnorepresentationen och 
fertilitet (r=.482, p=.042). Att sambandet är positivt är överraskande, eftersom 
fertiliteten normalt förväntas vara högre i mer traditionella samhällen där 
kvinnorepresentationen antas vara lägre. I Västeuropa tenderar kvinnorepresen-
tationen på kommunal nivå alltså att vara högre i länder där också fertiliteten är 
högre. En förklaring till detta kan vara att hög fertilitet helt enkelt inte är någon 
bra indikator på traditionella länder i Västeuropa, utan istället kanske visar på 
ett kvinnovänligt samhälle med möjligheter för kvinnor såväl som män att 
kombinera föräldraskap och förvärvsarbete. För det andra finns det ett positivt 
samband mellan kvinnorepresentationen och HDI (r=.619, p=.006) respektive 
GDI (r=.682, p=.002). HDI och GDI visar välfärdens spridning bland invånar-
na och fångar således upp en annan dimension av ekonomisk utveckling än 
BNP per capita och urbanisering.  

För det tredje finns det ett starkt positivt samband mellan kvinnorepresenta-
tionen och andel kvinnor av arbetskraften, vilket visas i figur 6:6 (r=.746, 
p=.000). Figuren visar tydligt att kvinnorepresentationen på kommunal nivå är 
hög i de länder där en större andel kvinnor förvärvsarbetar. Detta handlar 
främst om de nordiska länderna och Frankrike. Kvinnorepresentationen är låg i 
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de länder där kvinnor utgör en mindre andel av arbetskraften, som Grekland, 
Irland, Italien och Luxemburg.  

Figur 6:6. Samband mellan kvinnorepresentation i kommunfullmäktige och andel kvinnor 
av arbetskraften 2005. 
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Källa: Se bilaga E samt variabelförteckningen i bilaga C (’KVAVAK’). 

För det fjärde finns det ett starkt positivt samband mellan kvinnorepresentationen 
och andel protestanter av befolkningen (r=.669, p=.002). Kvinnorepresentatio-
nen i kommunfullmäktige är således högre i protestantiska länder. Sammanfatt-
ningsvis finns det en tydlig samvariation mellan strukturen och kvinnorepresen-
tationen på kommunal nivå. Finns det lika tydliga samband med de politiska 
institutionerna? 

Bara fyra av de tio institutionella variablerna som testas, korrelerar med 
kvinnorepresentationen på kommunal nivå. Inledningsvis testades om andelen 
kvinnor i kommunfullmäktige tenderar att påverkas av en federal statsbildning. 
Det finns inget sådant samband (r=.002, p=.994). Kvinnorepresentationen var i 
snitt 25,1 procent i de fjorton enhetsstaterna och 25,3 procent i de fyra federa-
tionerna. Det finns inte heller något samband mellan kvinnorepresentationen 
och kommunernas storlek (antal invånare i snitt; r=-.092, p=.717), antal leda-
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möter i kommunfullmäktige i snitt (r=.052, p=.844)22 eller valsystem (dummy-
variabel för proportionellt valsystem; r=.008, p=.975). 

Däremot korrelerar kvinnorepresentationen positivt med kommunernas 
ekonomiska betydelse, mätt som dels kommunernas utgifter i procent av BNP 
(r=.647, p=.004), dels kommunernas utgifter i procent av alla offentliga utgifter 
(r=.588, p=.010). Dessa två variabler korrelerar starkt med varandra (r=.759, 
p=.000), men mäter inte riktigt samma sak. Den senare variabeln påverkas av 
om landet har en stor eller liten offentlig sektor. Därför testas även den förra 
variabeln som visar kommunernas ekonomiska betydelse i relation till hela 
ekonomin. Tydligt är att kvinnorepresentationen är högre i länder där kommu-
nerna ändå har en viss betydelse och reell makt. Sambandet visas i figur 6:7.  

Figur 6:7. Samband mellan kvinnorepresentation i kommunfullmäktige och kommunernas 
utgifter i procent av BNP i Västeuropa 2005. 
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Källa: Se bilaga E samt variabelförteckningen i bilaga C (’UTG_BNP’). 

                                                 
22 Data på antal ledamöter i kommunfullmäktige i snitt saknas för Nederländerna. 
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Intressant är att detta går emot antaganden som ofta görs om att kvinnor främst 
släpps in i institutioner som saknar makt, d.v.s. hypotesen om maktens järnlag. 
Kvinnorepresentationen tenderar alltså att vara högre i länder med mäktiga 
kommuner och lägre i länder med mindre betydelsefulla kommuner.  

Därefter analyseras kvinnorepresentationens samvariation med den exeku-
tiva maktens utformning. Denna antas spegla den politiska kulturen på kommu-
nal nivå. Länder med en direktvald, individuell exekutiv makt förväntas präglas 
av en mer konkurrensinriktad politisk kultur. Även om kvinnorepresentationen 
i snitt är något högre i länder med en kollektiv exekutiv makt än i länder med 
en individuell modell, finns det inget signifikant samband mellan kvinnorepre-
sentation och exekutivmodell (r=-.341, p=.167). Däremot korrelerar kvinno-
representationen med hur exekutiven väljs (r=-.494, p=.037).23 Detta innebär 
att det inte verkar spela någon roll för kvinnorepresentationen om den exeku-
tiva makten är individuell eller kollektiv till sin utformning. Kvinnorepresen-
tationen tenderar dock att vara lägre i länder med direktval av den exekutiva 
makten. Avslutningsvis analyseras hur kvinnorepresentationen samvarierar med 
dels införandet av kvinnlig rösträtt på kommunal nivå, dels kvinnorepresenta-
tionen på nationell nivå. Det finns inget signifikant samband med när rösträtt 
infördes för kvinnor (r=.193, p=.442). Däremot finns ett positivt samband med 
kvinnorepresentationen på nationell nivå (r=.611, p=.007). 

Sammanfattningsvis korrelerar kvinnorepresentationen på kommunal nivå i 
Västeuropa 2005 för det första med den socioekonomiska strukturen. Det är dock 
inte ekonomisk utveckling i traditionell bemärkelse som är viktig, utan istället 
dels det ekonomiska välståndets fördelning mellan invånarna, dels kvinnors 
ställning i samhället. För det andra korrelerar kvinnorepresentationen med reli-
gionen. För det tredje korrelerar kvinnorepresentationen med kommunernas 
ekonomiska betydelse, den exekutive maktens utformning och kvinnorepre-
sentationen i parlamentet. Det är dock flera intressanta institutionella variabler 
som saknar betydelse, t.ex. valsystem, kommunernas storlek, kommunfullmäk-
tiges storlek och tidpunkt för införande av kvinnlig rösträtt.  

 Multivariat analys 

I nästa steg görs en multivariat analys. Eftersom antalet observationer som 
ingår i analysen är litet (N=18), är det inte möjligt att inkludera alltför många 
oberoende variabler samtidigt.  De flesta av de variabler som inte uppvisat 
                                                 
23 Båda dessa variabler är dummyvariabler. ’EXEK_MOD’ har värdet 1 för länder som har 

en individuell modell (borgmästare) samt värdet 0 för länder som har en kollektiv modell 
eller där båda modellerna kan förekomma. ’EXEK_VAL’ har värdet 1 för länder med 
direktval av exekutiven samt värdet 0 för länder med indirekt val (av kommunfullmäktige 
eller av staten) eller där både direktval och indirekt val förekommer. 
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något signifikant samband i den bivariata analysen har därför exkluderats. Det-
samma gäller GEM och antalet ledamöter i fullmäktige, som inte finns tillgäng-
liga för samtliga länder. I analysen har variablerna testats och kombinerats på en 
mängd olika sätt, varav de mest intressanta skattningarna redovisas i tabellform. 
Det har varit svårt att få fram modeller med flera signifikanta variabler, trots att 
många oberoende variabler uppvisat ett signifikant samband med den beroende 
variabeln. En förklaring är att flera av de oberoende variablerna korrelerar med 
varandra. Det finns skäl att misstänka att skattningen påverkas av heteroskeda-
sticitet och därför används HC3 med heteroskedasticitetskorrigerade standard-
fel. Eftersom antalet observationer är litet, krävs försiktighet vid tolkning av 
den multivariata analysens resultat. Denna får ses som ett komplement till den 
bivariata analysens resultat. Resultatet redovisas i tabell 6:8. 

Tabell 6:8. Estimering av de oberoende variablernas effekt på kvinnorepresentationen  
på kommunal nivå i Västeuropa 2005 (HC3). Ostandardiserade regressionskoefficienter 
och t-värde. 

MULTIVARIAT ANALYS: MODELLPRÖVNING  

Bi
va

ria
t 

 an
aly

s 

A B C D E F G H I 
HDI .619*** 323.5 266.8 197.0     249.3 238.2 
 .006 2.07 3.32 1.69     2.78 2.88 
GDI .682***    269.9      
 .002    3.52      
KVAVAK .746*** 1.54 1.39  1.28    1.28 1.21 
 .000 2.11 4.60  4.25    3.34 3.63 
PROT .669*** -.01  .101       
 .002 -.13  2.04       
LOGINV -.092     -1.31     
 .717     -1.05     
UTG_BNP .647***     .689 .690 .559 .120  
 .004     2.45 2.55 1.69 .50  
EXEK_MOD -.341     -3.54     
 .167     -1.12     
EXEK_VAL -.494**     -7.12 -4.69    
 .037     -1.66 -1.23    
KVRÖST .193     -.087     
 .442     -.90     
KVPARL .611**       .254  .149 
 .007       1.25  1.20 

-336.5 -284.5 -163.9 -281.9 40.23 18.87 11.97 -264.6 -254.1 KONSTANT 
-2.30 -3.89 -1.53 -4.13 2.98 4.88 2.70 -3.11 -3.33 

R2 .759 .744 .575 .757 .588 .472 .474 .749 .768 
JUSTERAT R2 .658 .710 .518 .725 .417 .402 .403 .695 .718 

 

Källa: Se bilaga E och variabelförteckningen i bilaga C. 
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Först skattas några modeller med bara strukturvariabler. I modell A analyseras 
fyra olika strukturvariablers effekt på kvinnorepresentationen på kommunal 
nivå. HDI och andel kvinnor av arbetskraften uppvisar signifikanta effekter på 
den beroende variabeln, medan fertilitet och andel protestanter är icke-signifi-
kanta. I modell B inkluderas bara de två variablerna med signifikanta effekter. 
Förklaringskraften för båda dessa strukturmodeller är drygt 75 procent. Efter-
som andel kvinnor av arbetskraften och andel protestanter korrelerar starkt 
med varandra (r=.744, p=.000), skattas även en modell med HDI och andel 
protestanter (modell C). Den har dock en avsevärt lägre förklaringskraft än 
modell B (52 procent), samtidigt som HDI inte längre uppvisar en signifikant 
effekt. Därför förkastas modell C som ointressant. I modell D ersätts HDI med 
GDI. Resultatet är ungefär detsamma.  

Därefter testas några modeller med enbart institutionsvariabler. I modell E 
inkluderas antal invånare, kommunernas utgifter i procent av BNP, exekutiv-
modell, metod för val av exekutivmakt och tid för införande av kvinnlig röst-
rätt. Det är bara en av variablerna vars effekt är signifikant: Kommunernas 
utgifter i procent av BNP. Förklaringskraften är 42 procent. I modell F skattas 
en modell med endast kommunernas utgifter i procent av BNP och metod för 
val av exekutivmakt. Den senare variabeln är inte signifikant heller i denna 
modell och förklaringskraften sjunker dessutom till 40 procent. I modell G testas 
att skatta kommunernas utgifter i procent av BNP och kvinnorepresentationen 
i parlamentet, men ingen av variablerna uppvisar någon signifikant effekt. 
Modellerna med bara institutionsvariabler har en klart lägre förklaringskraft än 
modellerna med bara strukturvariabler.  

Avslutningsvis skattas en kombination av struktur- och institutionsvariabler. 
I modell H inkluderas HDI, andel kvinnor av arbetskraften och kommunernas 
utgifter i procent av BNP. Det är bara de två strukturvariablerna som är 
signifikanta. I modell I ersätts utgiftsvariabeln med kvinnorepresentationen i 
parlamentet. Trots att denna korrelerar relativt starkt med kvinnorepresentatio-
nen i kommunfullmäktige (r=.611, p=.007), uppvisar den inte någon signifikant 
effekt utan HDI och kvinnlig förvärvsfrekvens är fortsatt signifikanta. Förkla-
ringskraften ligger runt 70 procent för både modell H och I. 

De slutsatser som kan dras av analysen av kvinnorepresentationen på kom-
munal nivå i Västeuropa är att det finns ett tydligt samband med strukturen. 
Kvinnorepresentationen samvarierar såväl med den socioekonomiska struktu-
ren som med befolkningens religionstillhörighet. Samvariationen med de poli-
tiska institutionerna är inte lika tydlig. Dessutom förlorar institutionsvariablerna 
sin signifikans när de testas mot strukturvariablerna i den multivariata analysen. 
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6.7 Avslutande diskussion  

Detta kapitel har mynnat ut i ett flertal olika resultat, som kortfattat skall 
summeras och diskuteras. För det första råder det stora skillnader mellan Väst-
europas länder i andel kvinnliga parlamentsledamöter. Under hela den stude-
rade perioden har de nordiska länderna haft den klart högsta kvinnorepresen-
tationen, medan Italien, Grekland, Frankrike och Irland tillhör de länder som 
genomgående har haft den lägsta andelen kvinnor i parlamentet. Det finns alltså 
ett rumsligt mönster – med lägre kvinnorepresentation i södra Europa och 
högre i norra Europa – men detta blir riktigt tydligt först i början av 2000-talet. 
Dessutom finns det länder som ”bryter” mot mönstret, t.ex. Spanien som 2005 
hade 36 procent kvinnor i parlamentet. Samtidigt har Irland och Storbritannien 
i nordvästra Europa en mycket låg kvinnorepresentation.  

För det andra finns det en intressant variation över tid. Det är uppenbart att 
de västeuropeiska parlamenten har förändrats med avseende på samman-
sättning under efterkrigstiden. År 1950 var kvinnorepresentationen i snitt 4 
procent. Inget land hade över tio procent kvinnliga ledamöter. Parlamenten var 
således nästan totalt dominerade av män. I flera av länderna fanns det bara en 
eller två kvinnliga parlamentsledamöter (Spanien, Portugal, Island, Irland) – 
eller ingen alls (Luxemburg, Schweiz, Grekland). I Schweiz och Grekland hade 
kvinnor inte ens rösträtt 1950. År 2005 var kvinnorepresentationen i snitt 28 
procent och i de flesta länder har ökningen varit markant – även om det finns 
undantag. I Grekland, Frankrike, Irland och Italien hade knappt någon föränd-
ring skett överhuvudtaget jämfört med 1950. I Norden, Belgien, Spanien, 
Tyskland, Österrike och Nederländerna var kvinnorepresentationen över 30 
procent.  

För det tredje visade sig kvinnorepresentationen i parlamentet samvariera med 
såväl strukturer som institutioner. Sambandens styrka varierade emellertid över 
tid. Sambanden med strukturvariablerna var relativt robusta, men blev svagare i 
slutet av den studerade perioden. Kvinnorepresentationen var högre i länder 
med en mer moderniserad struktur, vilket överensstämde med hypotes 1 i 
teorikapitlet. Sambanden med institutionsvariablerna var avsevärt svagare och 
mer sporadiska än förväntat, men de samband som fanns bekräftade hypotes 2 
i teorikapitlet. I början av perioden är det få signifikanta samband mellan 
institutionsvariablerna och kvinnorepresentationen, men dessa ökar över tid. 
Slutligen gjordes en multivariat analys av kvinnorepresentationen år 2000 och 
2005. Den visade att både strukturer och institutioner hade effekt år 2000, 
medan endast institutionsvariabler hade signifikanta effekter år 2005. Dessutom 
testades om könskvotering hade en effekt år 2005, men så var inte fallet.  

För det fjärde visade det sig finnas ett tydligt samband mellan kvinnorepresen-
tationen vid olika tidpunkter. Det stärktes också av den poolade tidsserieanalys 
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som jag gjorde med den laggade beroende variabeln som oberoende variabel. 
Den laggade beroende variabeln förklarar drygt 93 procent av variationen i tid 
och rum i kvinnors politiska representation. Nivån på kvinnors politiska repre-
sentation vid tidigare tidsperioder ”bestämmer” alltså delvis nivån på kvinno-
representationen vid senare tillfällen. Länder som tidigare har legat högt, tende-
rar att fortsätta med det; länder som tidigare har legat lågt, fortsätter ofta med 
det. Kvinnorepresentationen skulle alltså kunna ha institutionaliserats i sig och 
fortsätter vara hög respektive låg, relativt sett, för att den ”alltid” har varit det. 
En hög respektive låg kvinnorepresentation skulle över tid kunna bli en norm 
som påverkar t.ex. partier och väljare. 

För det femte samvarierar kvinnorepresentationen på nationell nivå med 
kvinnorepresentationen på lokal nivå. Det finns ändå stora skillnader mellan 
länderna. Tendensen är att kvinnorepresentationen i de flesta västeuropeiska 
länder var lägre på lokal nivå än nationell nivå 2005. Kvinnorepresentationen på 
lokal nivå uppvisar en tydlig samvariation med strukturen. Däremot är sam-
variationen inte alls lika tydlig vad gäller institutionsvariablerna. Detta skiljer sig 
från den nationella nivån. 

Även om kvinnorepresentationen samvarierar mellan olika nivåer och över 
tid, är det viktigt att inte anlägga ett deterministiskt perspektiv på fenomenet. 
Även i länder som har haft en låg kvinnorepresentation tidigare, kan kvinno-
representationen helt plötsligt öka kraftigt. Belgien, Schweiz, Spanien och Stor-
britannien under 1990-talet är tydliga exempel på detta, men i princip alla 
västeuropeiska länder (utom Italien, Grekland och Frankrike) uppvisar ett 
flertal dylika ökningar under efterkrigstiden (tabell 6:1). Detta skulle kunna 
beskrivas i termer av ”formativa moment”, d.v.s. en plötslig möjlighet för 
aktörer att få uppmärksamhet och åstadkomma förändringar. Policyfönster 
”öppnas” för att formella eller informella institutioner förändras på något sätt 
och denna förändring visar på olika problem, luckor eller behov, men hur dessa 
skall fyllas är inte helt klart. När ett policyfönster ”öppnas”, gäller det således 
för aktörerna att ta tillfället i akt och föra fram sin fråga som en lösning på 
problemet (se Kingdon 1995). Exempel på relevanta aktörer kan i detta 
sammanhang vara partier, politiker, kvinnoorganisationer och andra medbor-
garsammanslutningar eller nätverk samt enskilda kvinnor och män.  

Det är kanske här som vi hittar ”länken” mellan den multivariata analysens 
oberoende variabler och kvinnors politiska representation. Strukturerna och 
institutionerna påverkar inte bara kvinnors intresse och möjlighet att bli 
politiskt valda, utan också det handlingsutrymme i stort, som andra aktörer har 
att påverka kvinnors politiska representation. Vid vissa tillfällen ökar handlings-
utrymmet kraftigt och det är möjligt att föra upp frågan på agendan och 
åstadkomma förändring. Detta kan analyseras i termer av formativa moment 
(vilken institutionell förändring kan förklara ökningen?) eller ett öppnat policyfönster 
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(vilka aktörer tog tillfället i akt och varför?). Dessa frågeställningar är ämnet för nästa 
kapitel, som behandlar kvinnorepresentationens utveckling över tid i tre 
västeuropeiska länder med hög kvinnorepresentation (Nederländerna, Norge 
och Sverige) och tre västeuropeiska länder med låg kvinnorepresentation 
(Frankrike, Grekland och Irland). 
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K A P I T E L  7  

Kvinnor i västeuropeiska parlament  
– fallstudier 

I föregående kapitel (kapitel 6) analyserades variationen i kvinnors politiska 
representation i Västeuropa under efterkrigstiden med hjälp av kvantitativ 
metod. En första slutsats var att såväl den rumsliga variationen som variationen 
över tid är omfattande under perioden. En andra slutsats var att kvinnors 
politiska representation samvarierar med strukturella och institutionella faktorer 
i relativt hög grad. Såväl socioekonomisk struktur och religion som politiska 
institutioner visade sig ha effekt på andelen kvinnor i parlamentet. Det verkar 
även finnas en tendens att nivån på kvinnorepresentationen vid tidigare tid-
punkter delvis ”bestämmer” nivån på kvinnorepresentationen vid senare tid-
punkter. Länder som tidigare har legat högt tenderar att fortsätta med det, 
medan länder som tidigare legat lågt ofta fortsätter med det.  

Såsom visades i föregående kapitel, finns det emellertid inte bara en intres-
sant variation mellan länderna i Västeuropa, utan också en minst lika intressant 
variation inom länderna, d.v.s. en variation över tid.1 Hur kan man då förklara 
att kvinnorepresentationen varierar över tid? För att besvara denna fråga kom-
mer jag i detta kapitel att analysera kvinnorepresentationens utveckling över tid 
i ett antal västeuropeiska länder. Syftet med kapitlet är således att genom fallstu-
dier kartlägga och analysera kvinnorepresentationens utveckling över tid i sex 
västeuropeiska länder.  

                                                 
1  Med variation inom länderna avses här inte variation på kommunal nivå, utan det är det 

statistiska begreppet inomgruppsvariation (within-variation) som jag tänker på. 
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7.1 Val av fall och tillvägagångssätt 

7.1.1 Val av fall 

Vilka länder skall studeras i föreliggande kapitel? En grundläggande regel vid val 
av fall är: ”… selection should allow for the possibility of at least some varia-
tion on the dependent variable” (King m.fl. 1994:129). Detta baseras på det 
självklara att det kan vara svårt att förklara variationen i den beroende variabeln 
om den beroende variabeln inte varierar. I detta kapitel är det inte primärt variationen 
i den beroende variabeln mellan fallen (den rumsliga variationen) som är av 
intresse, utan variationen inom respektive fall (d.v.s. variationen över tid). Varia-
tionen över tid är störst i länder med en hög kvinnorepresentation i slutet av 
perioden. Det är således viktigt att välja fall som har en hög andel kvinnliga 
parlamentsledamöter under 1990-talet och början av 2000-talet. Det är också 
troligt att det är lättare att hitta teoretiskt intressanta ”brott” i utvecklingen över 
tid i länder med ett högt värde på den beroende variabeln. Fallen bör emellertid 
också ha en teoretisk förankring. Detta görs enklast genom att välja fall genom 
residualanalys (se Shively 1998:103-105), som baseras på den multivariata analy-
sen i föregående kapitel (kapitel 6). I princip är alla länder med hög kvinno-
representation i slutet av perioden s.k. ”positiva avvikare”, d.v.s. det observera-
de värdet är högre än det predicerade. De har alltså en högre kvinnorepresenta-
tion än vad teorin förutsäger. Detta innebär att modellen inte förmår att för-
klara hela variationen i kvinnorepresentationen, utan det finns också ”något 
annat” som spelar in. Detta är naturligtvis intressant att utforska närmare.  

De tre länder med hög kvinnorepresentation som kommer att studeras i 
kapitlet är Sverige, Norge och Nederländerna. I dessa tre länder är kvinnorepresenta-
tionen mycket hög i slutet av perioden, samtidigt som tillgången på tidigare 
forskning om dessa länder är relativt god. Andra länder med en hög kvinno-
representation – över 35 procent – i slutet av perioden är t.ex. Danmark, 
Finland och Island. Även dessa länder hade naturligtvis varit intressanta att 
studera. Den tidigare forskning som har gjorts om Finland och Island är dock 
begränsad. Dessutom är forskningen om Finland främst på finska, vilket gör 
det omöjligt för mig att ta del av den. När det gäller Danmark finns det där-
emot en del gjort men inte lika mycket som om Norge, vilket gör att jag väljer 
Norge istället. 

Det kan därutöver vara intressant att kontrastera de tre länderna med hög 
kvinnorepresentation med länder som har ett lågt värde på den beroende varia-
beln i slutet av perioden. Det kan i och för sig vara svårt att förklara en dylik 
”icke-variation” i denna begränsade studie, men ett försök görs ändå att förkla-
ra varför kvinnorepresentationen knappt har förändrats över tid i tre andra län-
der. De tre länderna som har valts är Frankrike, Grekland och Irland. Dessa länder 
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har en genomgående mycket låg kvinnorepresentation och det finns en del tidi-
gare gjord forskning om dessa länder, till skillnad från Italien som väljs bort. 

7.1.2 Introduktion av fallen 

I kapitlet analyseras således sex länder i Västeuropa: Sverige, Norge och Neder-
länderna å ena sidan samt Frankrike, Grekland och Irland å andra sidan. Dessa 
länder har utvecklats helt olika med avseende på kvinnors politiska representa-
tion, vilket visas i figur 7:1. Figuren visar att före andra världskrigets utbrott är 
kvinnorepresentationen mycket låg i de fyra länder som då hade infört kvinnlig 
rösträtt (ej Grekland och Frankrike). Det är ingen större skillnad mellan länder-
na: Kvinnorepresentationen varierar mellan en till fyra procent. Även kring 
andra världskrigets slut ligger länderna nära varandra, inklusive Frankrike där 
kvinnor var valbara för första gången vid valet 1944. Under 1950-talet är det 
emellertid något som händer. Medan kvinnorepresentationen börjar öka i Sveri-
ge, Norge och Nederländerna, fortsätter den ligga kvar på en mycket låg nivå i 
Frankrike och Irland samt i Grekland där den första kvinnliga parlamentsleda-
moten väljs in 1952. 

Figur 7:1. Kvinnorepresentationen i parlamentets andra kammare, 1905-2005. 
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I Sverige började kvinnorepresentationen öka på allvar under 1970-talet. Man 
kan säga att valet 1973 var det stora genombrottet, eftersom kvinnorepresen-
tationen då ökade från 14 till 21 procent. En tillbakagång skedde vid valet 1991, 
då kvinnorepresentationen minskade från 38 till 33 procent. Efter det har en 
fortsatt ökning skett. Även i Norge var det först på 1970-talet som kvinno-
representationen började att öka på allvar, från att tidigare ha legat under tio 
procent. Valet 1973 skedde en ökning till 16 procent och valet 1977 till 24 pro-
cent. Ytterligare ett genombrott kom vid valet 1985, då kvinnorepresentationen 
ökade från 26 till 34 procent. En tillbakagång ägde dock rum efter valet 1997, 
då kvinnorepresentationen sjönk något. Kvinnorepresentationen i Nederländer-
na började öka senare än i Sverige och långsammare än i Norge. Visserligen 
skedde ett litet genombrott efter valet 1977 då kvinnorepresentationen ökade 
från 9 till 13 procent och sedan till 17 procent genom valet 1981, men det stora 
genombrottet skedde efter valet 1994 då kvinnorepresentationen ökade från 22 
till 31 procent. Därefter verkar det dock ha skett en stagnation, precis som i 
Norge. Först i slutet av 1970-talet börjar kvinnorepresentationen öka i de övri-
ga tre länderna, men ökningen är liten. Det är inte förrän i mitten av 1990-talet 
som Frankrike och Irland har mer än 10 procent kvinnliga parlamentsledamö-
ter, något som Grekland uppnådde först i valet 2004. I början av 2000-talet var 
andelen kvinnliga parlamentsledamöter 45 procent i Sverige (september 2002), 
38 procent i Norge (september 2005), 37 procent i Nederländerna (januari 
2003), 14 procent i Grekland (mars 2004), 13 procent i Irland (maj 2002) och 
12 procent i Frankrike (juni 2002).  

7.1.3 Kapitlets uppläggning och material 

I kapitlet analyseras först de tre fallen med hög kvinnorepresentation. För varje 
land börjar jag med en beskrivning av aktörer och institutioner. Efter detta görs 
ett försök att analysera kvinnorepresentationens utveckling över tid genom att 
studera andelen kvinnliga ledamöter efter varje val och förklara eventuell för-
ändring. Det är således en eventuell förändring som är i fokus, eftersom detta kan 
utgöra teoretiskt intressanta brott (se diskussion om detta i kapitel 3). Därefter 
analyseras fallen med låg kvinnorepresentation. Analysen av dessa fall är avse-
värt kortare än analysen av fallen med hög kvinnorepresentation, eftersom det 
knappt finns någon förändring att analysera. Istället diskuteras uppsättningen av 
aktörer, institutioner och annat som tidigare studier har pekat på som förkla-
ringar till varför kvinnorepresentationen inte har ökat över tid i dessa länder.  

Kapitlet är inte den djupdykning som det skulle kunna vara. Det hade varit 
fullt möjligt att skriva en hel avhandling om kvinnorepresentationens utveckling 
i bara ett land eller t.o.m. i ett enda parti (se t.ex. Norrbin 2004, Freidenvall 
2006). Det finns ändå en viktig poäng med detta översiktliga kapitel, eftersom 
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varje del i avhandlingen lämnar sitt bidrag till hela studiens resultat (se diskus-
sionen om studiens forskningsdesign i kapitel 3). Eftersom kapitlet är begränsat 
till omfattning, analyseras främst institutionella förändringar på nationell nivå 
och endast större institutionella förändringar på partinivå. Exempel på institu-
tioner som delvis faller utanför analysen är t.ex. nomineringsprocessen och 
nomineringskriterier inom partierna. Det hade varit väldigt intressant att kart-
lägga och analysera detta, men praktiskt omöjligt inom ramen för detta kapitel.2  

Den beroende variabeln utgörs av statistik av kvinnorepresentationen i par-
lamenten (se tabeller i bilaga F). Denna statistik kommer både från offentliga 
statistikbyråer i respektive land och från sammanställningar gjorda av andra 
forskare. Statistiken är även fördelad på parti för länderna med hög kvinnorepre-
sentation. Tanken var att detta även skulle göras för länderna med låg kvinno-
representation. Det visade sig dock att dessa uppgifter inte fanns sammanställda 
eller tillgängliga någonstans, i alla fall inte för hela perioden. Detta bör dock inte 
betraktas som något större problem, eftersom det handlar om så få kvinnor i 
dessa länders parlament och kvinnorepresentationen i princip är konstant under 
större delen av perioden. 

Analysen av aktörer och institutioner är i hög grad baserad på tidigare 
forskning och andra sekundärkällor. Av källkritiska skäl har jag strävat efter att 
analysera material från så många olika källor som möjligt för att kunna kontrol-
lera olika källor mot varandra och på så sätt bekräfta eventuella slutsatser. I det 
fall en primärkälla använts, har den getts större tyngd. 

En sekundärkälla som har använts för att ta fram uppgifter om könskvote-
ring är den databas som IDEA tillhandahåller på Internet, ”Global Database of 
Quotas for Women”.3 Problemet med databasen är dock att den endast inne-
håller den könskvotering som är inskriven i vallagar och konstitutioner respekti-
ve partistadgar. Det är inte ovanligt att partier använder sig av olika former av 
rekommendationer om en viss könsfördelning vid kandidatnomineringen. 
Denna s.k. ”mjuka” könskvotering är inte inkluderad i databasen, trots att den 
kan vara minst lika effektiv som en stadgad eller konstitutionell könskvotering 
                                                 
2  Kittilson gör en poolad tidsserieanalys av kvinnorepresentationens variation, med partier-

na i tio västeuropeiska länder som databärande enheter. Kittilson inkluderar bl.a. institu-
tionsvariabler på partinivå, som könskvotering, centralisering, nivå för kandidatnomi-
nering, fraktionalisering, ideologi och partiprogram. De variabler som har en signifikant 
effekt är bl.a. om partiet har en kvinnlig partiledare, particentraliseringen, könskvotering 
och partiideologi (Kittilson 2006:123-126). Detta innebär att de flesta intressanta variabler 
trots allt borde täckas upp i mitt kapitel. 

3  Global Database of Quotas for Women är ett samarbetsprojekt mellan IDEA och Statsvetens-
kapliga institutionen vid Stockholms universitet (IDEA Databas). Uppgifter om partiers 
könskvotering har främst samlats in från partiernas hemsidor på Internet och tidigare 
forskning. Databasen finns tillgänglig på <http://www.quotaproject.org>. Jfr. Dahlerup 
(2006). 
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(Dahlerup 2006:20-21). I min studie har jag valt att inkludera båda formerna av 
könskvotering, eftersom jag tror att den ”mjuka” könskvoteringen också är ett 
viktigt medel för att förändra kvinnorepresentationen.  

För att fånga upp den ”mjuka” formen av könskvotering, har jag skickat ut 
en kortare enkät till alla svenska, norska och nederländska partier med represen-
tation i det nationella parlamentet 2002 (se bilaga G och bilaga H). I enkäten lät 
jag partierna för det första besvara om de tillämpar könskvotering eller inte, för 
det andra vilken kvoteringsprincip som används och för det tredje om köns-
kvoteringen är inskriven i partiets stadgar. Dessutom ställdes frågor om när 
könskvoteringen infördes och om kvoten har förändrats över tid. Resultaten av 
enkäten har kontrollerats mot uppgifter i tidigare forskning. Bl.a. folkpartiet 
och kristdemokraterna i Sverige bedöms enligt min enkät tillämpa könskvote-
ring, medan de faller utanför IDEA:s databas eftersom kvoteringen bara är en 
rekommendation. I det fall det råder skillnader i årtal och procentsatser mellan 
min enkät och t.ex. databasen, förlitar jag mig på enkäten eftersom den är att 
betrakta som en primärkälla.  

Härnäst analyseras kvinnorepresentationens utveckling i Sverige (avsnitt 
7.2), Norge (avsnitt 7.3) och Nederländerna (avsnitt 7.4). Därefter förflyttas 
fokus till de tre länderna med låg kvinnorepresentation: Frankrike, Grekland 
och Irland (avsnitt 7.5). Avslutningsvis summeras kapitlets resultat och aktörers 
och institutioners inverkan på kvinnorepresentationen i de två grupperna av 
länder jämförs (avsnitt 7.6). 

7.2 Kvinnorepresentationen i Sverige 

7.2.1 Aktörer och institutioner 

I Sverige infördes kvinnlig rösträtt och valbarhet 1921. Innan dess var kvinnor 
uteslutna från den etablerade politikens institutioner. Genom förändringen gavs 
kvinnor i teorin samma politiska rättigheter och möjligheter som män hade haft 
sedan 1907. I praktiken skulle det dock dröja innan kvinnor uppnådde fullt 
politiskt medborgarskap, eftersom de manligt dominerade partierna främst var 
intresserade av kvinnor som väljare och inte som politiker (se t.ex. Östberg 
2001). 
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Nästan alla svenska partier4 har idag ett kvinnoförbund. Under mellankrigstiden 
bildades kvinnoförbund i fyra av de då fem riksdagspartierna: År 1920 bildades 
Moderata Kvinnoförbundet och Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund 
(SSKF), 1933 bildades Centerpartiets Kvinnoförbund (CKF) och 1935 Folk-
partiets Kvinnoförbund (se t.ex. Flood 1960, Pettersson 1970, Fredgardh 1980, 
Fredgardh 1985, Karlsson 1990). Kristdemokraternas kvinnoförbund bildades 
1982. Flera av kvinnoförbunden hade existerat i annan form tidigare. SSKF 
bildades t.ex. som en sammanslutning av 120 lokala ”kvinnoklubbar”. De olika 
partiernas kvinnoförbund varierade något med avseende på organisation, resur-
ser och relation till partiet. Det som kvinnoförbunden hade gemensamt var att 
de hade ett visst inflytande i partierna och de var dessutom delaktiga i nomi-
neringsprocessen. Senare blev kvinnoförbunden även den främsta rekryterings-
vägen för kvinnliga politiker. I de flesta fall arbetade kvinnoförbunden för att 
öka kvinnorepresentationen redan från början, men de mötte ofta motstånd 
från partiledningen. Därför var deras främsta uppgifter inledningsvis att mobi-
lisera kvinnor som väljare och partimedlemmar. De var även viktiga pådrivare 
och kritiker inom partierna i frågor som var viktiga för kvinnors villkor. I 
många fall samarbetade de också med kvinnoorganisationer utanför partipoli-
tiken (Dahlerup & Gulli 1983:23-36, Sainsbury 1993:275-278, Karlsson 
1996:127-132, Östberg 2001:109, Haglund m.fl. 2004). 

Redan under mellankrigstiden började den fristående kvinnoorganisationen 
Fredrika-Bremer-Förbundet (FBF) agera för en ökad kvinnorepresentation 
genom opinionsbildning (”Ingen demokrati utan kvinnor!”) och genom att akti-
vera kvinnor politiskt. År 1935 tog FBF initiativ till ett möte med 25 oberoende 
organisationer för att påverka partierna inför riksdagsvalet 1936. År 1937 for-
maliserades detta samarbete i ”Kommittén för ökad kvinnorepresentation” som 
arbetade med opinionsbildning, debatter, möten och dylikt (Östberg 2001:102). 
Denna fick dock inte något större genomslag. 

Under 1960-talet började debatten om kvinnors villkor, könsroller och 
jämställdhet i Sverige precis som i andra europeiska länder. Denna ledde bl.a. 
till framväxten av den nya kvinnorörelsen. I Sverige var de mest framträdande 
grupperna i den nya kvinnorörelsen Grupp 8 som bildades 1968, Kvinnoligan i 
Lund (1970), Arbetets kvinnor (1973) och Lesbisk kamp (1973). Dessa utmana-

                                                 
4  I avsnittet om Sverige används partiernas nuvarande namn. Moderaterna hette Högerpar-

tiet fram till 1969. Centerpartiet hette Bondeförbundet fram till 1957. Folkpartiet bildades 
1934 när Frisinnade folkpartiet och Sveriges liberala parti återförenades efter att partiet 
hade splittrats i två falanger 1923 p.g.a. skilda åsikter i frågan om ett förbud mot sprit-
drycker. Från 1990 heter partiet Folkpartiet liberalerna. Vänsterpartiet hette Sveriges 
kommunistiska parti (SKP) fram till 1967 och sedan Vänsterpartiet kommunisterna 
(VPK) fram till 1990, då man antog det nuvarande namnet. Kristdemokraterna (KD) 
hette Kristdemokratisk samling (KDS) fram till valet 1996. 
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de på olika sätt den etablerade politiken och kom av partierna att uppfattas som 
konkurrenter till kvinnoförbunden, t.ex. med avseende på medlemskap. Dess-
utom började både fristående kvinnoorganisationer och enskilda medborgare 
utanför partierna att engagera sig i frågan om en ökad kvinnorepresentation i 
folkvalda organ. Trycket mot partierna ökade således både inifrån och utifrån.  

I början av 1970-talet började SSKF därför få gehör för sina idéer om en 
ökad kvinnorepresentation av socialdemokraternas partiledning, för att kvinnor 
skulle lockas till partiet och inte till de fristående kvinnogrupperna (Karlsson 
1996:156-168). I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet började även 
CKF:s makt att öka i partiet. En anledning till det var att centerpartiet under 
perioden övergick från att vara ett utpräglat bondeparti med främst manliga 
väljare, till att bli ett miljövänligt mittenparti. Detta tillsammans med partiets 
motstånd till kärnkraft gav partiet ett starkt stöd hos miljöintresserade kvinnor, 
samtidigt som intresset även ökade bland glesbygdskvinnor (Bergqvist 1994:70-
72). Dessutom stärktes kvinnoförbundets ställning i stadgarna 1968, då det 
fastslogs att medlemskap i partiet, kvinnoförbundet och ungdomsförbundet var 
likvärdiga. Under 1970-talet började CKF i högre utsträckning än tidigare att 
arbeta för en ökad kvinnorepresentation och att försöka påverka partiet i dessa 
frågor (Fredgardh 1980:51-62, Fredgardh 1985:34-47). 

Den nya kvinnorörelsen förnyade således på olika sätt partiernas kvinnoför-
bund. I många andra länder valde den nya kvinnorörelsen att stå utanför partier-
na, som sågs som patriarkala organisationer. I Sverige valde de kvinnliga 
aktivisterna i många fall att engagera sig inom partierna. Den jämställdhetsdebatt 
som fördes inom socialdemokratin tillsammans med SSKF:s förhandlingsstyrka 
under 1970-talet ledde till att kvinno- och jämställdhetsfrågor blev officiell 
politik i Sverige på ett helt annat sätt än i andra länder. Resultatet blev att kvin-
nors intressen och krav samt kampen för jämställdhet koncentrerades till parti-
erna och den traditionella politikens institutioner (Sainsbury 1993:275-278). 

År 1980 krävde Fredrika-Bremer-Förbundet en ändring i vallagen om att 
införa könskvotering genom varvade listor för att på så sätt öka kvinnorepre-
sentationen. Någon lag blev det inte, men däremot påbörjades en debatt som 
partierna påverkades av (FBF Historik, 2002). I slutet av 1980-talet kom dess-
utom den offentliga utredningen ”Varannan damernas” (SOU 1987:19), som 
fick stort genomslag. Utredningen var visserligen främst inriktad på statliga sty-
relser och kommittéer, men det är troligt att det spillde över även på kvinno-
representationen i partier och folkvalda organ. Frågan fortsatte således att vara 
aktuell (Sainsbury 1993:282-286, jfr. Freidenvall 2006). 

När kvinnorepresentationen i riksdagen minskade i början av 1990-talet, 
blev reaktionerna i kvinnorörelsen kraftiga. En direkt konsekvens var att en 
grupp feminister bildade nätverket ”Stödstrumporna”, som fick stor uppmärk-
samhet. Stödstrumporna hade som ett av sina syften att påverka partierna inför 
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valet 1994 så att kvinnorepresentationen ökade. Om inte detta lyckades, hotade 
man med att bilda ett särskilt kvinnoparti. Det främsta målet var dock hela 
tiden att öka andelen kvinnor inom de rådande partierna. Stödstrumporna fick 
mycket uppmärksamhet i media och en stor del av befolkningen visade sig 
stödja tanken på ett eventuellt kvinnoparti. Resultatet blev dock att de etablera-
de partierna gick samman för att visa att det inte var nödvändigt med ett särskilt 
kvinnoparti och alla partier ökade andelen kvinnor på sina listor (Stark 
1997:224-244, Rönnblom 1997:151-153). Samma år tog socialdemokraterna 
beslut om att tillämpa varvade listor i allmänna val, bl.a. som ett resultat av på-
tryckningar av aktiva kvinnor inom partiet. Folkpartiet har emellertid tillämpat 
könskvotering sedan valet 1973, då man införde en rekommendation om minst 
40 procent av vardera kön på partilistorna. År 1985 stärktes detta till varvade 
listor, men procentsatsen bibehölls. Vänsterpartiet framförde en rekommen-
dation om 40 procent kvinnor på partilistan i mitten av 1980-talet. Detta fördes 
1990 in i partiets stadgar. År 1993 höjde man procentsatsen till 50 procent. 
Dessutom utfärdades en rekommendation om varvade listor. Kristdemokrater-
na tillämpar också varvade listor. Miljöpartiet införde könskvotering redan 1981 
och har satt procentsatsen till 50 procent.5 

7.2.2 Kvinnorepresentationens utveckling 1921-20026 

Mellankrigstiden och andra världskriget: 
Kvinnor släpps in på den politiska arenan 

I det första riksdagsvalet då kvinnor fick rösta och kandidera (1921), valdes fyra 
kvinnor in i andra kammaren. Kvinnorepresentationen efter det första demo-
kratiska valet i Sverige var således 2 procent. Före andra världskrigets utbrott 
översteg andelen kvinnliga ledamöter i andra kammaren aldrig 4 procent. En 
klar majoritet av dessa politiker kom från socialdemokraterna.  

Valet 1936 fördubblades antalet kvinnliga ledamöter från fem till tio, vilket 
skulle kunna vara en effekt av Fredrika-Bremer-förbundets kampanjer. Både 
folkpartiet och vänsterpartiet representerades efter valet för första gången av 
kvinnor. Valet 1940 ökade kvinnorepresentationen ytterligare, från fyra till sju 
procent. Detta val var det uteslutande socialdemokraterna som stod för ökning-
en. Samma kvinnorepresentation erhölls efter valet 1944. Under de första 25 
åren då kvinnor var politiskt valbara, var kvinnorepresentationen aldrig högre 

                                                 
5  Se bilaga H för en redovisning av partiernas könskvotering. 
6  Se tabell F:3 i bilaga F för en redovisning av kvinnorepresentationens utveckling i riksda-

gen (Andra kammaren fram till 1970) samt i respektive parti. 
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än sju procent. De flesta kvinnliga parlamentsledamöter kom dessutom från ett 
enda parti: Socialdemokraterna. 

Femtio- och sextiotalet: Stagnation 

Valet 1948 ökade kvinnorepresentationen till 10 procent. En förklaring var 
folkpartiets stora framgångar i valet. Folkpartiet hade tidigare bara haft en eller 
två kvinnliga ledamöter av totalt 25 ledamöter. Nu tillföll sju av partiets 57 
mandat kvinnor. Det kan vara en effekt av att kvinnliga kandidater vanligtvis 
placeras längre ner på partilistorna, på s.k. ”prydnadsplatser” (se Skard & 
Haavio-Mannila 1983:85-86). Denna tes om valframgångar innebär att när ett 
parti går oväntat starkt framåt i ett val ökar kvinnors möjligheter att bli valda, 
eftersom de ofta är placerade precis efter de säkra platserna (jfr. Bergqvist 
1994:41, Wängnerud 1999:37-38).  

Valet 1952 ökade kvinnorepresentationen med ytterligare två procentenhe-
ter. Därefter följde en stagnationsperiod: Fr.o.m. valet 1952 t.o.m. valet 1964 
var andelen kvinnliga riksdagsledamöter mellan 12 och 14 procent. Även 
fördelningen av kvinnliga ledamöter på partierna var relativt stabil. Hos social-
demokraterna var ungefär en femtedel av ledamöterna kvinnor, medan det 
också fanns ett fåtal kvinnliga ledamöter i de avsevärt mindre partierna modera-
terna och folkpartiet. Centerpartiet hade inga kvinnliga ledamöter, medan väns-
terpartiet hade en kvinnlig ledamot efter enstaka val. 

Efter valet 1968 ökade kvinnorepresentationen till 15 procent, en ökning 
som är marginell. En stor förändring sker dock ändå och det är att det för förs-
ta gången finns kvinnliga ledamöter från centerpartiet i riksdagen (totalt två av 
39 centerpartister). Det kan vara en konsekvens av de organisatoriska föränd-
ringar som gjordes i centerpartiet 1968, då kvinnoförbundet integrerades med 
partiet till fullo. Centerpartiet är det parti av de dåvarande fem riksdagspartierna 
som dröjer allra längst med att låta en kvinna representera partiet.  

Valet 1970 resulterar i en något minskad kvinnorepresentation, 14 procent, 
även om antalet kvinnor i faktiska tal ökade från 36 till 49 genom den nya 
riksdagen. I och med första kammarens avskaffande minskade antalet mandat 
totalt i riksdagen (från 151 i första kammaren och 233 i andra kammaren till 
totalt 350 mandat i den nya enkammarriksdagen). Det är möjligt att partierna 
inte hade någon beredskap att nominera fler kvinnor i faktiska tal och att 
kvinnorepresentationen därför minskar i alla partier utom i centerpartiet, där 
det sker en ökning. En annan förklaring skulle kunna vara att konkurrensen om 
mandaten i den nya enkammarriksdagen ökade, vilket kan ha påverkat just de 
kvinnliga kandidaternas placering på valsedlarna.  
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Sjuttio- och åttitalet: Kvinnorepresentationens genombrott 

År 1973 kan ses som kvinnorepresentationens genombrott i Sverige. Andelen 
kvinnliga ledamöter ökade från 14 till 21 procent. Kvinnorepresentationen 
ökade kraftigt i alla partier. Allra högst var kvinnorepresentationen i centerpar-
tiet som nästan hade fördubblat sin kvinnorepresentation 1973 (från 13 till 24 
procent). Bara tio år tidigare hade centerpartiet aldrig haft en kvinnlig riksdags-
ledamot. Det är också centerpartiets ökning som till stora delar förklarar den 
totala ökningen i riksdagen. En förklaring till centerkvinnornas framgångar kan 
vara att centerpartiet hade stora framgångar i valet och att det således är kvin-
nor på s.k. ”prydnadsplatser” som blir invalda. En annan förklaring kan vara 
den förändring som centerpartiet som parti genomgår under början av 1970-
talet, vilket leder till ett starkt väljarstöd bland kvinnor. Det är troligt att detta 
också påverkar sammansättningen av politiker (se Bergqvist 1994:41). En tredje 
förklaring kan vara den ökade makt som centerpartiets kvinnoförbund erhåller 
under perioden och kvinnoförbundets påtryckningar gentemot partiledningen 
för att öka kvinnorepresentationen (Fredgardh 1980:51-62, Fredgardh 1985:34-
47). Kvinnorepresentationen ökade emellertid även i övriga partier, men inte 
alls lika kraftigt. Ökningen i folkpartiet kan förklaras med att man redan 1973 
hade utfärdat en rekommendation om könskvotering. Ökningen i socialdemo-
kraterna kan förklaras genom kvinnoförbundets engagemang i frågan.  

Valet 1976 ökar kvinnorepresentationen ytterligare till 23 procent. Alla par-
tier fortsätter att öka sin andel kvinnliga ledamöter något. Förmodligen var det 
så att centerpartiets höga kvinnorepresentation efter valet 1973 skapade möjlig-
heter för övriga partiers kvinnoförbund att påverka respektive parti.  

Efter valet 1979 ökade kvinnorepresentationen till 28 procent. Även detta 
val var ökningen ganska jämnt fördelad mellan partierna. Socialdemokraterna 
och centerpartiet var fortfarande de två partier med högst kvinnorepresenta-
tion, men detta val kan ses som det definitiva genombrottet för kvinnor i alla 
partier. Fr.o.m. 1979 har kvinnorepresentationen i riksdagspartierna, med ett 
fåtal undantag, varit minst en fjärdedel. Valen 1982 och 1985 fortsatte kvinno-
representationen att öka med någon procent. Den rekommendation om köns-
kvotering som folkpartiet hade infört 1973, förstärktes inför valet 1985 genom 
en rekommendation om varvade listor. Syftet var att kvinnor inte bara skulle stå 
med på partilistan, utan även stå på valbara platser. Den procentsats som 
eftersträvades var 40 procent (se t.ex. Bergqvist 1994:68). Detta gav ett tydligt 
genomslag i valresultatet, då folkpartiets kvinnorepresentation ökade från 14 till 
39 procent.  

Valet 1988 skedde en ny kraftig ökning i kvinnorepresentationen, från 31 till 
38 procent. Ökningen kan förklaras genom att alla etablerade partier ökade sin 
kvinnorepresentation med flera procent. Vänsterpartiet hade infört könskvo-
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tering i mitten av 1980-talet och i detta val fick denna rekommendation fullt 
genomslag. Dessutom blev miljöpartiet invalt i riksdagen för första gången. 
Miljöpartiet hade redan från början inskrivet en princip om jämn könsför-
delning, minst 40 procent av vardera kön, i partistadgan (se t.ex. Wängnerud 
2001:135-138).  

Nittiotalet: Tillbakagång och nytt genombrott 

Valet 1988 skulle ha kunnat ses som en konsolidering av en relativt jämn köns-
representation i riksdagen, då 38 procent kvinnor valdes in. Det som hände var 
dock att efter valet 1991 sjönk kvinnorepresentationen i riksdagen kraftigt, ner 
till 33 procent. Om man bortser från det första valet till enkammarriksdagen 
1970, var det första gången kvinnorepresentationen sjönk sedan införandet av 
kvinnlig rösträtt. För det första backade socialdemokraterna, medan moderaterna 
gick framåt. Moderaterna har genomgående en mycket lägre kvinnorepresenta-
tion än socialdemokraterna. För det andra åkte miljöpartiet med varvade listor ut 
och ersattes av populistiska Ny demokrati, som dominerades av män. Av Ny 
demokratis 23 riksdagsledamöter var 20 män. Den förändrade partisamman-
sättningen i riksdagen ledde således till att andelen kvinnor sjönk och det var 
mot denna bakgrund som ”Stödstrumporna” bildades. Både den minskade 
kvinnorepresentationen och bildandet av ”Stödstrumporna” påverkade partier-
na i hög grad (se t.ex. Rönnblom 1997:151-153).  

I valet 1994 steg kvinnorepresentationen kraftigt till 40 procent. För det första 
ökade socialdemokraterna och vänsterpartiet sin kvinnorepresentation. Båda 
partierna hade inför valet infört principen om varvade listor (bilaga H). Även 
centerpartiet och kristdemokraterna höjde sin kvinnorepresentation. För det 
andra vann partierna till vänster mandat från högerpartierna samtidigt som Ny 
demokrati åkte ur riksdagen. Det är tydligt att alla partier förändrat sina 
strategier efter valet 1991. Kanske är det fr.o.m. valet 1994 som det går att tala 
om en ”institutionalisering” av en hög kvinnorepresentation i Sverige. Kvinno-
representationen fortsatte nämligen att öka efter valen 1998 och 2002 och den 
ökade i nästan alla partier. Efter valet 2002 hade alla partier, förutom krist-
demokraterna, minst 40 procent kvinnliga ledamöter. 
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7.2.3 Hur kan utvecklingen i Sverige förklaras? 

Strukturer som förklaring? 

I ett första steg diskuteras strukturens potentiella förklaringskraft. Kvinnors 
politiska representation ökar över tid, samtidigt som en mängd olika struktur-
variabler också har en tydlig utveckling över tid. Exempel på detta är att BNP 
per capita ökar, religiositeten minskar, fertiliteten minskar, utbildningsnivån 
ökar o.s.v. I detta avsnitt väljer jag att enbart titta på kvinnors förvärvsarbete, 
mätt som andel kvinnor av arbetskraften (’KVAVAK’).7 Tidigare forskning har 
visat att det är en viktig strukturvariabel för att förklara kvinnors politiska rep-
resentation. En ökad kvinnlig förvärvsfrekvens innebär en ökad sannolikhet att 
kvinnor skapar viktiga kontakter, organiserar sig fackligt, blir politiskt intresser-
ade och blir politiskt intressanta genom sina yrken (se t.ex. Kenworthy & Mala-
mi 1999:240). Kvinnors förvärvsarbete kan också ses som en indikator som 
fångar upp attityder om kvinnors deltagande i det offentliga livet (se t.ex. Ingle-
hart 1997, Norris & Inglehart 2001).  

Det finns en viss samvariation mellan kvinnors förvärvsarbete och kvinnors 
politiska representation i Sverige (figur 7:2). Visserligen ökar kvinnors förvärvs-
arbete redan innan kvinnorepresentationen ”sätter fart” i början av 1970-talet, 
men det är inte osannolikt att kvinnors förvärvsarbete utgör ett viktigt villkor 
för kvinnorepresentationen i riksdagen. Kvinnors förvärvsarbete skulle kunna 
påverka kvinnorepresentationen genom att en ökande andel förvärvsarbetande 
kvinnor innebär en ökande andel kvinnliga LO-medlemmar, vilket i sin tur 
innebär en ökande andel kvinnliga medlemmar i socialdemokraterna p.g.a. den 
tidigare kollektivanslutningen (se t.ex. Karlsson 1990 Bergqvist 1994:115-117). 
Att kvinnors förvärvsarbete ökar, hänger i sin tur samman med den offentliga 
sektorns expansion. Det svenska välfärdssamhället har i hög grad både förutsatt 
och möjliggjort kvinnors deltagande i det offentliga livet (Bergqvist 1994:64-65, 
jfr. Esping-Andersen 1990, Sainsbury 1996, Sainsbury 1999, Korpi 2000). Det 
är sannolikt att detta även har påverkat kvinnors deltagande i politiken. 
 

                                                 
7  Att jag väljer denna variabel och inte andel förvärvsaktiva kvinnor av den kvinnliga 

befolkningen beror för det första på att det går att finna data längre bak i tid i sammanställd 
form för alla tre länder med hög kvinnorepresentation (1960). För det andra är detta en 
variabel som är bättre att jämföra mellan länder, eftersom förvärvsfrekvensen av olika 
skäl kan vara låg för både kvinnor och män i ett land. För det tredje känns det logiskt att 
jämföra andel kvinnor i parlamentet med andel kvinnor av arbetskraften. I båda fallen 
borde kvinnor utgöra 50 procent om det inte finns en systematisk variation. 
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Figur 7:2. Samvariation mellan kvinnors förvärvsarbete och kvinnors politiska representation 
i Sverige, 1950-2005. 
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Källa: Se variabelförteckningen i bilaga C samt bilaga F. 

Institutioner som förklaring? 

I de kvantitativa kapitlen (kapitel 5 och 6) har bl.a. tre institutionella variabler på 
nationell nivå analyserats: Valsystemet, kammarstorleken och införandet av 
kvinnlig rösträtt. En första slutsats är att valsystemet inte kan hjälpa till att förklara 
variationen över tid i Sverige, eftersom variabeln är konstant (jfr. Bergqvist 
1994:56-61). Det innebär emellertid inte att valsystemet är en oviktig variabel. 
Avhandlingens statistiska analyser (kapitel 5 och 6) har visat att valsystemet har 
viss effekt när det gäller variationen mellan länder och att ett proportionellt 
valsystem har en positiv effekt på kvinnorepresentationen. Dessutom är ett 
proportionellt valsystem en gynnsam kontext för könskvotering (Norris 
2006:10-11). 

Kammarstorleken förändras kraftigt i samband med att riksdagen blir ett en-
kammarparlament 1970. Den stora ökningen av kvinnorepresentation sker 
dock inte i samband med valet 1970, utan först valet 1973. Valet 1970 sjunker 
tvärtom kvinnorepresentationen något. Det är inte sannolikt att denna variabel 
kan förklara särskilt mycket av variationen över tid i Sverige, eftersom kammar-
storleken i övrigt är konstant. Däremot samvarierar kvinnorepresentationen 
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med hur länge kvinnlig rösträtt har tillämpats: Båda ökar över tid. Det skulle t.ex. 
kunna vara så, att innan en grupp som erhållit medborgerliga rättigheter släpps 
in i politiken, krävs det en viss ”inkubationstid” och en hel del attitydföränd-
ringar (jfr. Wängnerud 1999:36). Dessa attitydförändringar påverkar både kvin-
nor politiska deltagande och partiernas beredvillighet att placera kvinnor på val-
bar plats inför valen.  

Partiernas stadgade kandidatkvotering kan ses som en av de viktigaste formella 
institutionerna som påverkar kvinnorepresentationen positivt (Caul 2006, 
Dahlerup 2006). I Sverige är det ett faktum att den stadgade partikvoteringen 
inte har fått något större genomslag. Det är bara socialdemokraterna, miljöpar-
tiet och vänsterpartiet som har infört stadgad kvotering och det gjordes dess-
utom sent: I slutet av 1980-talet eller i början av 1990-talet. Folkpartiet och 
kristdemokraterna har istället beslutat om rekommendationer om en jämn könsför-
delning, s.k. ”mjuk” könskvotering. I centerpartiet och moderaterna har inga 
beslut tagits i frågan överhuvudtaget (jfr. Wängnerud 2001). Centerpartiet 
skriver i sitt enkätsvar att könskvotering inte tillämpas, men att en mångfald ”ur 
olika aspekter” ändå eftersträvas på listorna (egen enkätinsamling). Moderaterna 
skriver i sitt enkätsvar att de har en starkt individorienterad människosyn och 
anser att varje individ måste bedömas med utgångspunkt från sina personliga 
egenskaper, gärningar och meriter och inte med utgångspunkt från kön eller 
någon annan grupptillhörighet. De är därför motståndare till könskvotering vid 
val och nomineringar till förtroendeuppdrag. En person väljs till ett uppdrag för 
moderaterna för att det är den lämpligaste personen, oavsett kön (egen enkät-
insamling). 

Könskvoteringen har med all sannolikhet spelat roll för kvinnorepresenta-
tionen under 1990-talet, men samtidigt förklarar den inte ökningen under 1970-
talet. Dessutom är det så att t.ex. kristdemokraterna som tillämpar könskvote-
ring har en avsevärt lägre kvinnorepresentation än centerpartiet som inte tilläm-
par någon form av kvotering. Det kan således inte vara kvoteringen i sig som är 
förklaringen. 

Aktörer som förklaring? 

Tidigare i avhandlingen (avsnitt 2.2.3) diskuterades att partier kan vara antingen 
policysökande eller röstsökande i olika frågor. Hur kan man då resonera när det 
gäller svenska partier? Fram till 1970-talet förde kvinnor en ganska undanskymd 
roll på partiernas valsedlar. Det fanns visserligen kvinnor på partilistorna, men 
de stod vanligtvis på icke valbara platser, på s.k. ”prydnadsplatser”. Tanken var 
förmodligen att om de kvinnliga kandidaterna stod på de platser närmast efter 
sista valbara plats, skulle kvinnliga väljare lockas att rösta på partiet för att 
försöka rösta in en kvinna i riksdagen. Problemet är att om alla partier resone-
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rar likadant gynnar det inte kvinnorepresentationen. Ända fram till 1970-talets 
början var partierna mest intresserade av kvinnor som väljare och taktiken med 
kvinnor på ”prydnadsplatser” antyder ett röstsökande beteende. Socialdemo-
kraterna hade högst kvinnorepresentation av partierna, men partiledningen var 
inte intresserade av att öka den ytterligare eftersom övriga partier låg lägre 
(Karlsson 1996). När centerpartiet ökade sin representation kraftigt valet 1973, 
hängde dock övriga partier på. Det är vanligtvis viktigt för partierna att kvinno-
representationen i det egna partiet hålls på en anständig nivå, för att partiet inte 
skall tappa röster (Bergqvist 1994:65-68, Wängnerud 2001:129). Detta kan 
tolkas som att partierna ”smittades” av centerpartiets höga kvinnorepresenta-
tion (jfr. Matland & Studlar 1996). I slutet av 1970-talet kan man eventuellt tala 
om att flera partiers beteende har övergått från att vara enbart röstsökande till 
att också vara policysökande, d.v.s. att kvinnors deltagande i partiet och i politi-
ken faktiskt sågs som något värdefullt i sig och en viktig fråga. Det är då som 
kvinnorepresentationen stiger över de ”dekorativa” 20-25 procenten.  

Partierna är således en viktig grupp aktörer. Den andra viktiga gruppen är 
kvinnorörelsen. I Sverige har kvinnorörelsen arbetat med en dubbel strategi – 
både integration och separation (Sainsbury 1993:279-282). Samtidigt som 
kvinnorörelsen har utövat påtryckningar inom partierna, har den också utmanat 
partierna utifrån. Vidare har partiernas kvinnoförbund på olika sätt varit centrala 
för kvinnorepresentationens utveckling. Kvinnorörelsen har också fungerat 
som en ”vakthund” och protesterat när kvinnorepresentationen har stagnerat 
eller sjunkit (jfr. Sainsbury 1993:282). Ett tydligt exempel på det är ”Stödstrum-
pornas” aktiviteter efter valet 1991. 

Slutsatser 

I Sverige fanns det under 1970-talet en tendens att partierna höll en jämn nivå 
på kvinnorepresentationen sinsemellan, vilket förmodligen berodde på konkur-
rensen om väljarna. Partierna nominerade således alltfler kvinnor under 1970-
talet främst i röstmaximerande syfte. När ett parti plötsligt ökar sin andel kvin-
nor kraftigt – av en slump eller avsiktligt – kan man således säga att det uppstår 
ett ”formativt moment” eftersom balansen mellan partierna rubbas. Ett 
”formativt moment” beskrevs i teorikapitlet (avsnitt 2.3.4) som att ”någonting 
händer” som ger ett ökat handlingsutrymme för kvinnorörelsen. Orsaken kan 
t.ex. vara kontextuella förändringar eller förändrade relationer mellan partierna. 
Kvinnoförbunden ges då möjlighet att föra fram sina krav på en ökad kvinno-
representation och chansen är stor att det röstmaximerande partiet väljer att 
lyssna just under ett formativt moment. Detta förutsätter dock att kvinnorepre-
sentation är en fråga som väljarna tycker är viktig och som åtminstone delvis 
påverkar deras val av parti. I de svenska partierna finns det starka kvinnoför-
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bund som har drivit frågan och bevakat utvecklingen för att utnyttja eventuella 
formativa moment. Kvinnoförbunden får därför tillskrivas en central roll i 
utvecklingen av kvinnorepresentationen i Sverige. Ett formativt moment kan 
även utgöras av förändringar i partisammansättningen, eftersom det vanligtvis 
leder till att kvinnorepresentationen i hela parlamentet förändras. Detta skedde i 
valet 1991, vilket utnyttjades av ”Stödstrumporna” inför valet 1994. Stödstrum-
porna är ett exempel på en partipolitiskt obunden kvinnogrupp. Över tid har 
kvinnorepresentationen blivit en allt viktigare fråga i de flesta partier, vilket 
innebär att nomineringen av kvinnor inte bara görs i röstmaximerande syfte 
utan även av ideologistrategiska skäl. I samband med detta har flertalet svenska 
partier infört stadgad könskvotering eller utfärdat rekommendationer om en 
viss könskvot.  

I Sverige kan sammanfattningsvis kvinnorepresentationens ökning över tid 
förklaras utifrån en stark och politiskt integrerad kvinnorörelse som genom-
gående har bevakat utvecklingen och strävat mot förändring; konkurrerande 
partier som har tvingats förhålla sig till varandra i röstmaximerande syfte och 
där kvinnorepresentationen över tid integrerats i partiideologin; samt partiernas 
introduktion av institutionella åtgärder som könskvotering vid kandidatnomine-
ringen.  

7.3 Kvinnorepresentation i Norge  

7.3.1 Aktörer och institutioner 

År 1907 gavs norska kvinnor begränsad rösträtt i Stortingsvalet. Kvinnor som 
ägde fast egendom eller hade en viss inkomst eller vars make uppfyllde dessa 
villkor tilläts rösta på samma villkor som män. År 1913 beslutades om allmän 
rösträtt för kvinnor, utan begränsningar. De första fyra valen då kvinnor tilläts 
deltaga (1909, 1912, 1913 och 1918) tillämpades majoritetsval i enmansval-
kretsar. Därefter infördes ett proportionellt valsystem med partilistor (NOU 
2001:3:30). 

Precis som i Sverige, bildades det kvinnoförbund i de politiska partierna 
under 1900-talets första hälft. År 1901 bildades Det norske Arbeiderpartis 
Kvinnebevegelse, 1925 Høyrekvinnernes Landsforbund, 1928 Norges Venstre-
kvinnelag, 1947 Kristelig Folkpartis Kvinner och 1953 Senterkvinnene 
(Dahlerup & Gulli 1983:23-36). År 1994 lades Høyres kvinnoförbund ned och 
ersattes av det mer informella Høyres kvinnenettverk. Kvinnoförbunden arbe-
tade till en början främst med frågor kring kvinnor som mödrar, hustrur och 
anhörigvårdare. Genom detta hade de ett visst inflytande på partiernas hälso-, 
social- och konsumtionspolitik, men det var inte förrän på 1960-talet som 
jämställdhet började diskuteras (Langengen 2001:216-218). Samtidigt var 
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kvinnorörelsen utanför partierna stark och engagerad i kvinnors politiska 
deltagande. 

I Norge var den nya kvinnorörelsen avsevärt mer orienterad mot det etab-
lerade politiska systemet än i andra länder och var även aktiv i kampen för en 
ökad kvinnorepresentation (Dahlerup & Gulli 1983:44-45). Från 1967 började 
det genomföras organiserade aktioner i form av tvärpolitiska kampanjer med 
krav på fler kvinnor i politiken. Den nya kvinnorörelsen resulterade i en mobili-
sering av kvinnor, men genom sitt samarbete med den första vågens kvinno-
rörelse ledde den även till att tidigare kvinnoorganisationer förnyades och 
började ställa nya krav på partierna. I bl.a. Arbeiderpartiets kvinnoförbund 
byttes fokus från kvinnofrågor till jämställdhet. Istället för att bara hjälpa till 
med att belysa olika politikområden ur ett kvinnoperspektiv, började partiets 
kvinnoförbund att ställa krav på jämställdhet mellan könen (Langengen 
2001:226-227).  

En anledning till att mycket av den nya kvinnorörelsen och dess frågor kom 
att integreras i den traditionella politiken, var att den nya kvinnorörelsen aktivt 
kämpade mot en norsk anslutning till Europeiska Gemenskapen (EG) inför 
folkomröstningen 1972. Detta var en fråga som hörde hemma i den allmänpoli-
tiska debatten och den nya kvinnorörelsen tvingades därför arbeta genom det 
etablerade politiska systemet och fördes in på den politiska arenan. Där sam-
arbetade man med de traditionella kvinnoorganisationerna. Plötsligt blev det 
uppenbart att det fanns många kompetenta politiskt aktiva kvinnor och detta 
”spillde över” i kommunalvalen 1971, då det var svårt för partierna att inte låta 
detta avspegla sig på partilistorna (Bystydzienski 1995:40-43). En annan an-
ledning till kvinnorörelsens orientering mot den etablerade politiken var att 
många feminister blev medlemmar antingen i Sosialistisk Venstre (SV) som 
bildades 1973 eller i andra vänsterpartier. Många framträdande feminister var 
organiserade både i kvinnorörelsen och i partier. SV:s partiledare i mitten av 
1970-talet, Berit Ås, var t.ex. inte bara Stortingsledamot, utan också aktiv i den 
nya kvinnorörelsen och feministisk forskare (Dahlerup & Gulli 1983:44-45). 

Framför allt under perioden 1967-1983 genomfördes ett antal stora tvärpoli-
tiska kampanjer för att öka kvinnorepresentationen. De traditionella kvinno-
organisationerna hade en lång erfarenhet av att arbeta inom det politiska syste-
met, medan den andra vågens kvinnorörelse arbetade med alternativa metoder, 
ofta utanför den etablerade politiken, och från helt andra ideologiska utgångs-
punkter. Trots detta lyckades kvinnorörelsen att samarbeta kring många sakfrå-
gor och att utveckla fungerande relationer. Den nya kvinnorörelsen förde ofta 
fram mer radikal kritik och förslag, som de traditionella kvinnoorganisationerna 
omformulerade och sedan försökte få igenom i de politiska institutionerna. 
Både den nya och den gamla kvinnorörelsen såg ganska snabbt kvinnors 
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underrepresentation i den formella politiken som en allvarlig brist och började 
samarbeta för att få in fler kvinnor i politiken (Bystydzienski 1995:37-40). 

De tvärpolitiska kampanjer som genomfördes under 1970- och 1980-talen, 
syftade främst till att påverka partierna att öka kvinnorepresentationen och var 
ofta finansierade med offentliga medel (Dahlerup 1989:59-66, Skjeie 1993:232, 
Bystydzienski 1995:40-45). En av de mest uppmärksammade kampanjerna var 
den som ägde rum 1971 och som resulterade i att väljarna med hjälp av person-
röster kryssade in en knapp kvinnlig majoritet i kommunfullmäktige i tre kom-
muner, bl.a. i Oslo. I hela Norge ökade den genomsnittliga kvinnorepresenta-
tionen i kommunfullmäktige från nio till 15 procent. Detta ”utnyttjande” av 
personvalssystemet ansågs allmänt vara odemokratiskt och benämndes följakt-
ligen för ”kvinnokuppen” (Skard 1979). Den ökande andelen kvinnor i politi-
ken och de starka reaktioner som detta väckte, hade troligen stor betydelse för 
att stärka kvinnorörelsens krav.   

Inför Stortingsvalet 1977 genomfördes en större kampanj: För det första 
arbetade man mot de politiska partierna för att få dem att nominera fler kvin-
nor och placera dem på valbara platser på listorna. För det andra bildade man 
arbetsgrupper inom olika områden som försökte påverka partierna att integrera 
kvinnofrågor och kvinnors intressen i partiprogrammen (Bystydzienski 
1995:47-48). Före valet 1985 genomfördes en ny kampanj för ökad kvinno-
representation: ”Slipp kvinnene til! – aksjon for flere kvinner på Stortinget 
1985”. I kampanjen deltog sex partipolitiska och nio oberoende organisationer. 
Aktionen riktade såsom tidigare kampanjer främst in sig på partiernas nomine-
ringar och sammansättningar av partilistorna på fylkesnivå. Alla partier var posi-
tiva till kampanjen och deltog i debatter och dylikt, med undantag för det popu-
listiska Fremskrittspartiet (Dahlerup 1989:64-66).   

Under 1970-talet började såväl den nya kvinnorörelsen som partiernas 
kvinnoförbund att kräva könskvotering. Det liberala partiet Venstre var det 
första norska partiet att införa könskvotering 1973. SV införde samma regel 
1975. I båda fallen var det partiernas kvinnliga ledare (Eva Kolstad i Venstre 
och Berit Ås i SV) som var drivande bakom kvoteringsreglerna. Både Kolstad 
och Ås var uttalade feminister och aktiva i kvinnorörelsen (Bystydzienski 
1995:47-49). Venstre var dock ett litet parti under resterande delen av perioden 
och även SV hade begränsade framgångar i många val. Kvoteringen fick därför 
inte några större direkta effekter på Stortingets könsrepresentation. Däremot 
tvingades övriga partier att på något sätt förhålla sig till könskvotering och 
kvinnorepresentation. I slutet av 1970-talet lade SV dessutom fram ett förslag 
på en grundlagsändring med krav på att kvinnor skulle utgöra minst 40 procent 
av Stortingets ledamöter. Förslaget röstades ner i Stortinget, men många partier 
tog ändå till sig den debatt som fördes (Dahlerup 1989:83-88). Även om övriga 
partier inte införde könskvotering påverkades de av SV och Venstre att nomi-
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nera fler kvinnor, bl.a. för att inte tappa kvinnliga väljare. Även partier utan 
kvoteringsregler blev således tvungna att inkludera fler kvinnor på partilistan 
p.g.a. konkurrensen mellan partierna (Skjeie 1993:236). Kvinnoförbunden fick 
på så sätt lättare igenom sina krav om en ökad andel kvinnor. Høyres kvinno-
förbund försökte dessutom vid upprepade tillfällen få igenom en kvoterings-
regel i partiet, men misslyckades (Bystydzienski 1995:47-49). 

År 1981 antog Arbeiderpartiet efter starka påtryckningar från partiets kvin-
noförbund en kvoteringsregel om att båda könen skulle vara representerade 
med minst 40 procent i valen (Bjerke & Schultz 1989:99-103). Dessutom skulle 
partilistan vara varvad för att kvinnor skulle föras upp på valbar plats. I början 
av 1990-talet införde även Kristelig Folkeparti samma kvoteringsregel. Därmed 
hade alla stora norska partier, utom Fremskrittspartiet och Høyre, beslutat om 
kvotering och Norge betraktas som ett av föregångsländerna i världen när det 
gäller kandidatkvotering inom partier (Skjeie 2001). Det finns inget annat land 
där så många partier har infört stadgad kvotering och dessutom så tidigt. I 
Norge är dessutom kvoteringen införd i partiernas stadgar (se bilaga H), jämfört 
med Sverige där den i de flesta fall bara är en rekommendation eller praxis.  

7.3.2 Kvinnorepresentationens utveckling 1908-20018 

Från 1908 till sextiotalet: Kvinnor ”släpps in” på den politiska 
arenan – men inte mycket mer! 

År 1907 gavs norska kvinnor begränsad rösträtt och valbarhet i Stortingsvalet. 
År 1913 utvidgades denna och kvinnor blev valbara och hade rösträtt på sam-
ma villkor som män. Ingen kvinna valdes emellertid in i Stortinget efter valen 
1909, 1912,  1915 och 1918. Detta är förmodligen en konsekvens av att man 
under denna period tillämpade ett majoritetsvalsystem med enmansvalkretsar 
(Langengen 2001:218-223). När majoritetsvalsystem används, ifrågasätts nomi-
neringen av kvinnliga kandidater ofta utifrån antagandet att det är mindre san-
nolikt att väljarna röstar på en kvinna. Kvinnliga kandidater ses således som 
”röstförlorare” (se t.ex. Rule 1994:19). Fr.o.m. 1921 tillämpar Norge ett propor-
tionellt valsystem med partilistor. I det första proportionella valet 1921 valdes 
den första kvinnliga Stortingsledamoten in, vilket skulle kunna bero på det för-
ändrade valsystemet. Fram till andra världskrigets utbrott var emellertid kvinno-
representationen i Stortinget ytterst sporadisk. Den första kvinnliga ledamoten 
valdes som sagt in 1921 (som enda kvinna av totalt 150 ledamöter), men i valet 
1924 blev ingen kvinna invald. Därefter valdes återigen en kvinna in 1927. Som 

                                                 
8  Se tabell F:4 i bilaga F för en redovisning av kvinnorepresentationens utveckling i stor-

tinget i helhet samt i respektive parti. 
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mest fanns det tre kvinnliga ledamöter under mellankrigstiden. De kvinnliga 
ledamöterna under perioden före andra världskriget representerade socialdemo-
kratiska Arbeiderpartiet och konservativa Høyre. Det är tydligt att kvinnors 
politiska representation inte på något sätt lyckades få något genomslag under 
perioden. 

I många länder fungerar andra världskriget som ett ”formativt moment” för 
kvinnors villkor. Detta verkar delvis passa in på Norge, eftersom det första lilla 
genombrottet för kvinnor i Stortinget skedde i det första valet efter krigsslutet. 
Ökningen får ändå ses som ganska liten. Totalt valdes sju kvinnor in i valet 
1945 och kvinnorepresentationen steg till 5 procent. För första gången repre-
senterade en av de kvinnliga ledamöterna något annat parti än Høyre och 
Arbeiderpartiet, nämligen liberala Venstre. Det dröjde emellertid ända till 1965 
innan Venstre återigen hade en kvinnlig Stortingsledamot. Även efter valen 
1949 och 1953 blev andelen kvinnor 5 procent. Återigen kom samtliga kvinnli-
ga ledamöter från Høyre och Arbeiderpartiet. 

Från mitten av 1950-talet började kvinnorepresentationen öka sakta igen. 
Efter valet 1957 ökade den till 7 procent och den fortsatte sedan upp till 9 
procent 1969. Även under denna period kom majoriteten av de kvinnliga 
ledamöterna från Arbeiderpartiet. Høyre hade en eller två kvinnliga ledamöter. 
Vidare hade Kristelig Folkeparti, Senterpartiet och Venstre en kvinnlig ledamot 
vardera under enstaka mandatperioder. Något större genomslag för kvinnors 
politiska representation kan man alltså heller inte tala om under 1950- och 
1960-talen.  

Sextiotalet och sjuttiotalet: Kvinnorörelsens aktioner 
och kvinnorepresentationens genombrott 

Det stora genombrottet kom istället i början av 1970-talet. Efter Stortingsvalet 
1973 ökade andelen kvinnor från 9 till 16 procent. För det första ökade andelen 
kvinnor med några procentenheter i alla tre stora partier (Arbeiderpartiet, Høy-
re och Senterpartiet), vilket kan vara en konsekvens av de kampanjer och 
aktiviteter som kvinnorörelsen hade börjat genomföra för att öka kvinnorepre-
sentationen. Trycket på partierna att öka andelen kvinnor på valsedlarna tilltog 
alltså. Det kan också bero på att många kvinnor engagerat sig politiskt inför 
EG-omröstningen 1972 och i samband med detta mobiliserats till de politiska 
partierna. Dessutom bör det s.k. ”kvinnokuppsvalet” 1971 ha påverkat partier-
na inför Stortingsvalet. För det andra hade det relativt nya partiet Sosialistisk 
Venstre (SV) stora framgångar i valet, samtidigt som liberala Venstre förlorade 
många mandat. Visserligen var bara 3 av SV:s 16 ledamöter kvinnor, men 
Venstre har under hela 1900-talet bara haft fyra kvinnliga ledamöter – totalt. 
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Valet 1977 ökade kvinnorepresentationen igen, denna gång till 24 procent, 
eftersom Høyre och Arbeiderpartiet ökade sin kvinnorepresentation kraftigt. 
Partiernas ökade kvinnorepresentation kan vara en konsekvens av att de hade 
stora framgångar i valet och att många kvinnor på ”prydnadsplatser” blev in-
valda (jfr. Skard & Haavio-Mannila 1983:85-86). Det kan emellertid också bero 
på att kvinnorörelsen före valet återigen genomförde kampanjer och ställde 
krav på partierna att nominera fler kvinnor. Dessutom införde småpartierna SV 
och Venstre könskvotering i mitten av 1970-talet. Detta påverkade visserligen 
inte Stortingets kvinnorepresentation eftersom dessa partier var så små, men i 
konkurrensen om väljarna kan det ha satt press på övriga partier att öka andelen 
kvinnor på valsedlarna (jfr. Skjeie 1993:236).  

Åttiotalet och senare: Världsrekord – och sedan stagnation? 

Valet 1981 resulterade i en ökad kvinnorepresentationen till 26 procent, då 
andelen kvinnor av Arbeiderpartiets ledamöter ökade till en tredjedel. Detta är 
förmodligen en konsekvens av fortsatta påtryckningar från kvinnoförbundet. 
Dessutom hade Gro Harlem Brundtland valts till partiledare för första gången i 
början av året. Efter valet 1985 skedde en ny kraftig ökning då kvinno-
representationen steg till 34 procent, vilket var ”världsrekord” på den tiden. 
Förklaringen till detta är att Arbeiderpartiet på partikongressen 1983 formellt 
antog en kvoteringsregel om att 40 procent av kandidaterna på valbar plats på 
partilistan skulle utgöras av kvinnor. Detta gjordes efter starka påtryckningar 
från kvinnoförbundet. Arbeiderpartiet ökade med hjälp av kvoteringen sin 
andel kvinnor till 42 procent. En andra förklaring till den ökade kvinnorepre-
sentationen i Stortinget, är den riksomfattande kampanj som genomfördes före 
valet. Denna kampanj är förmodligen anledningen till att andelen kvinnliga 
ledamöter ökade även i Høyre och Kristelig Folkeparti. Samtidigt borde dessa 
partier också ha påverkats av könskvoteringen i Arbeiderpartiet. Høyre har  av 
ideologiska skäl aldrig använt sig av könskvotering, utan partiet har stått emot 
kvinnoförbundets krav. Förmodligen har man därför varit tvungen att nomine-
ra fler kvinnor för att visa att kvotering inte behövs. 

Efter valet 1989 ökade kvinnorepresentationen i Stortinget ytterligare, till 36 
procent. För det första ökade Arbeiderpartiet, Senterpartiet och Kristelig Folke-
parti sin kvinnorepresentation. Det var första gången som mer än hälften av 
Arbeiderpartiets ledamöter var kvinnor. Senterpartiets ökning var med all san-
nolikhet en konsekvens av den kvoteringsregel som partiet hade antagit 1989 
(Skjeie 1993:236). För det andra gick Sosialistisk Venstre starkt framåt, medan 
Høyre med lägre andel kvinnor backade. Det var dock så att även det popu-
listiska Fremskrittspartiet hade stora framgångar i valet. Fremskrittspartiet har, 
liksom de flesta andra populistiska partier i Västeuropa, genomgående en 
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mycket låg andel kvinnor. Efter valet 1989 fanns det bara en kvinna bland deras 
22 ledamöter i Stortinget. 

Efter valet 1993 ökade kvinnorepresentationen till 39 procent. Detta var 
uteslutande en konsekvens av att Senterpartiet hade stora framgångar i valet, 
samtidigt som deras kvinnorepresentation ökade kraftigt. Ökningen beror tro-
ligen på att könskvoteringen har slagit igenom i partiet. Dessutom backar Frem-
skrittspartiet något. I slutet av nittiotalet började kvinnorepresentationen i 
Norge stagnera. Det började med valet 1997, då kvinnorepresentationen sjönk 
till 36 procent. Detta berodde främst på att partisammansättningen i Stortinget 
förändrades. Senterpartiet backade kraftigt, samtidigt som Fremskrittspartiet 
återigen gick starkt framåt. Denna gång var två av Fremskrittspartiets 25 
ledamöter kvinnor. Samtidigt gick också Kristelig Folkeparti framåt samt ökade 
sin kvinnorepresentation, men detta var inte tillräckligt för att kompensera för 
Fremskrittspartiets låga andel kvinnor. Även valet 2001 resulterade i en kvinno-
representation på 36 procent. I det valet var det Arbeiderpartiet som backade 
kraftigt, medan Høyre gick framåt. Dessutom hade SV framgångar i valet, men 
eftersom kvinnorepresentationen samtidigt sjönk i Kristelig Folkeparti fick inte 
detta någon effekt. Inget av dessa val verkar dock ha utgjort något ”formativt 
moment” såsom valet 1991 gjorde i Sverige. Efter valet 2005 ökade kvinno-
representationen till 38 procent. I valet backade framför allt Socialistisk 
Venstre, Kristelig Folkeparti och Høyre, medan Arbeiderpartiet, Venstre och 
Fremskrittspartiet gick starkt framåt. Flera partier hade en nästan jämn 
könsrepresentation (Socialistisk Venstre, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti 
och Senterpartiet), medan Høyre och Fremskrittspartiet bara hade runt 20 
procent kvinnliga ledamöter. Skillnaderna mellan partierna är således avsevärt 
mycket större i Norge än i Sverige. 

7.3.3 Vad förklarar utvecklingen i Norge? 

Strukturer som förklaring? 

Precis som för Sverige, finns det i Norge en samvariation mellan kvinnors för-
värvsarbete och kvinnors politiska representation. När ökningen i kvinnorepre-
sentation sätter igång i början på sjuttiotalet, har kvinnors förvärvsarbete precis 
börjat öka (figur 7:3). Dessa faktorer hänger ihop. Det norska välfärdssamhäl-
lets utveckling, hög BNP och en omfattande social service har gett kvinnor 
stora möjligheter att deltaga på arbetsmarknaden och i politiken (Bystydzienski 
1995:29, jfr. Sainsbury 1999). Kvinnor trädde in på den norska arbetsmarkna-
den senare än i Sverige, men i gengäld ökade de norska kvinnornas förvärvs-
frekvens desto snabbare. Bl.a. Raaum menar att detta helt klart har en effekt på 
kvinnorepresentationen i Stortinget (Raaum 2005:882).  Kvinnors förvärvsfrek-
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vens i Norge har varit något lägre än i Sverige, men jämfört med övriga väst-
europeiska länder ligger Norge ändå högt.  

Det verkar alltså finnas ett tydligt samband mellan kvinnors förvärvsarbete 
och kvinnors politiska representation. Det är dock inte troligt att ökningen av 
kvinnors förvärvsarbete är den enda förklaringen till kvinnorepresentationens 
utveckling över tid.  

Figur 7:3. Samvariation mellan kvinnors förvärvsarbete och kvinnors politiska representation 
i Norge, 1950-2005. 
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Källa: Se variabelförteckningen i bilaga C samt bilaga F. 

Institutioner som förklaring? 

Till skillnad från i Sverige är valsystemet i fallet Norge inte helt ointressant. I 
Norge tillämpades majoritetsval i enmansvalkretsar i början av 1900-talet 
(NOU 2001:3:28-32) och under denna period valdes inga kvinnor in i Stor-
tinget. När valsystemet sedan förändrades till ett proportionellt system med 
partilistor, blev den allra första kvinnliga ledamoten invald. Det är sannolikt att 
det var mycket svårt för kvinnor att bli nominerade som sitt partis enda kandi-
dat under perioden med majoritetsvalsystem (jfr. Rule & Zimmerman 1994). I 
t.ex. Sverige blev kvinnor invalda redan i första valet efter det att kvinnlig val-
barhet införts; något som inte är helt ovanligt (se kapitel 6). Därefter har 
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valsystemet inte förändrats och variabeln förmår därmed inte att förklara den 
utveckling som sker senare under 1900-talet. Kammarstorleken har knappt för-
ändrats alls under perioden och saknar därmed förklaringskraft när det gäller 
variationen över tid. Däremot är det tydligt att antal år med kvinnlig rösträtt är 
intressant precis som i Sverige. Kanske det är så att det är nödvändigt med en 
längre ”väntan” innan kvinnor dels accepteras som politiker, dels vill engagera 
sig politiskt.  

En viktig institution är däremot den stadgade kandidatkvoteringen. I början av 
2000-talet hade alla stora norska partier, utom Fremskrittspartiet och Høyre, 
beslutat om kvotering (se bilaga H). Norge är ett av föregångsländerna i världen 
när det gäller kandidatkvotering inom partier (Skjeie 2001, Raaum 2005) och 
det är uppenbart att kvoteringen spelar roll för kvinnorepresentationens utveck-
ling i Stortinget. 

Aktörer som förklaring? 

I Norge finns det flera olika aktörer som är viktiga för att förstå utvecklingen 
och dessa har till stora delar samarbetat. En grupp aktörer är de politiska partier-
na. Även i Norge var kvinnor länge intressanta enbart som väljare. Detta börja-
de förändras på sjuttiotalet i samband med den nya kvinnorörelsens genom-
brott. Kvinnorörelsen i Norge är dessutom mycket intressant, eftersom både 
den första och den andra vågens kvinnorörelse har varit avsevärt mer oriente-
rad mot den etablerade politiken än i de flesta andra länder. Det gäller även 
jämfört med Sverige (Dahlerup & Gulli 1983:45). Detta har ställt höga krav på 
de politiska partierna, samtidigt som det har funnits en hel del ”länkar” mellan 
kvinnorörelsen och partierna. För det första har partiernas kvinnoförbund (som 
ju brukar räknas in i första vågens kvinnorörelse) varit viktiga påtryckare inom 
partierna. Kvinnoförbunden i Norge har inte haft riktigt samma inflytande som 
i Sverige, men har ändå haft stor betydelse. För det andra har kvinnoförbunden 
och övriga kvinnoorganisationer samarbetet i en mängd projekt och kampanjer 
inför valen för att öka kvinnorepresentationen. Dessa kampanjer har i de flesta 
fall varit mycket framgångsrika. För det tredje finns det ett antal kvinnor som 
inte bara har varit aktiva politiker, utan också drivande i kvinnorörelsen. I vissa 
fall har dessa kvinnor även varit välkända feministiska forskare.  

Jämfört med Sverige är det lättare att plocka ut några enstaka kvinnor som 
troligen har haft betydelse för kvinnorepresentationens utveckling i Norge. Ett 
faktum är att de tre tidigaste ”kvoteringspartierna” Venstre, SV och DNA har 
haft starka, kvinnliga partiledare: Eva Kolstad, Berit Ås och Gro Harlem 
Brundtland. Alla tre låg bakom kvoteringsreglerna i sina partier (Skjeie 
2001:166-168). De två föregångspartierna i frågan, Venstre och SV, är natur-
ligtvis viktiga, eftersom de ”pressade” andra partier att nominera fler kvinnor. 
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Även partier utan egna kvoteringsregler blir ofta tvungna att inkludera fler kvin-
nor på partilistan p.g.a. konkurrens mellan partierna (Skjeie 1993:236). Arbei-
derpartiets kvotering fick dock en större effekt i Stortinget, eftersom partiet är 
så stort. När dessutom Brundtland använde kvoteringsprincipen när hon tillsat-
te sin första regering 1986 med 44 procent kvinnliga ministrar, fick det stort 
genomslag i Norge. 

Slutsatser 

I Norge liknar utvecklingen delvis den svenska.  Även i Norge finns det näm-
ligen en tendens att partierna håller kvinnorepresentationen på ungefär samma 
nivå för att inte tappa väljare, men samtidigt finns det några partier som avviker 
kraftigt. Kvinnorepresentationsfrågan får dock sägas ha väckt avsevärt mer 
engagemang utanför den formella politiken i Norge än i Sverige. Redan på 1960-
talet påbörjade kvinnorörelsen kampanjer mot partierna och detta har sedan 
fortsatt. På 1970-talet infördes kvotering i de första partierna, vilket övriga 
partier var tvungna att förhålla sig till. Detta kan sägas ha skapat formativa mo-
ment, då kvinnoförbunden i övriga partier gavs tillfälle att påverka det egna par-
tiet. De norska partierna bör således till en början ha varit lyhörda för kampan-
jerna samt nominerat kvinnor främst i röstmaximerande syfte, medan det sedan 
även bör ha handlat om ideologistrategiska motiv. Spännvidden mellan de 
norska partiernas kvinnorepresentation är dock stor. I Norge kan kvinnorepre-
sentationens ökning över tid förklaras utifrån en stark kvinnorörelse både inom 
och utanför partierna som har bevakat utvecklingen och strävat mot förändring, 
d.v.s. kvinnoförbunden och partipolitiskt obundna organisationer är viktiga. 
Även i Norge innehas en central roll av röstmaximerande partier, där kvinno-
representationen i många fall har integrerats i partiideologin och där många 
partier använder institutionella åtgärder som könskvotering vid kandidatnomi-
neringen. Samtidigt har inte den minskande kvinnorepresentationen i slutet av 
perioden väckt så kraftiga reaktioner i Norge som i Sverige. Det kan vara så att 
kvinnorepresentationen har institutionaliserats på en lägre nivå; en tredjedel 
kvinnor istället för hälften. En annan förklaring kan vara att man i Sverige i hög 
grad motiverar en jämn könsrepresentation utifrån demokrati- och rättviseskäl, 
vilket förutsätter halva makten, medan man i Norge ofta argumenterar för en 
ökad kvinnorepresentation för att kvinnor utgör ”en resurs” i politiken (se t.ex. 
Bystydzienski 1995:40-43). 
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7.4 Kvinnorepresentation i Nederländerna 

7.4.1 Aktörer och institutioner 

I Nederländerna genomförde man 1917 ett större reformpaket, den s.k. pacifika-
tionen. Pacifikationen var en kompromiss mellan olika politiska grupperingar, 
där socialisterna och liberalerna accepterade samma finansiering för privata (läs: 
religiösa) som offentliga skolor och i samband med detta godkände de betydel-
sefulla religiösa partierna att rösträtten utvidgades (Gladdish 1991:25-27). Ge-
nom kompromissen erhöll män allmän rösträtt och valbarhet, medan kvinnor 
bara erhöll valbarhet. Två år senare utvidgades detta även till allmän rösträtt för 
kvinnor (Leijenaar 1993:207-209). Ett centralt drag i det nederländska samhäl-
let, vars betydelse dock har avtagit över tid, är indelningen av samhället i olika 
”pelare” utefter livsåskådning (s.k. verzuiling). Huvudgrupperna i denna indel-
ning är katoliker, protestanter, sekulariserade liberaler och socialister. Det är uti-
från detta som det nederländska partisystemet har växt fram (Andeweg & Irwin 
2002:17-31). Verzuiling innebär även att kvinnorörelsen är uppdelade på de olika 
pelarna. Att kvinnorörelsen alltid har varit så splittrad i Nederländerna, är en 
viktig anledning till att den är avsevärt svagare än i många andra länder (Leije-
naar & Niemöller 1995:497-498). Första vågens kvinnorörelse utgjordes i 
Nederländerna av ytterst traditionella sammanslutningar för kvinnor i egenskap 
av att vara t.ex. husmor eller jordbrukarhustru. Dessa organisationer var, och är 
till stor del fortfarande, politiskt neutrala. De har således helt ställt sig utanför 
debatten om och kampen för kvinnors förbättrade villkor och jämställdhet i 
samhället (Outshoorn 1986:64-65, Leijenaar 1998:93).  

Precis som i Sverige och Norge har nästan alla nederländska partier ett kvin-
noförbund i någon form. Redan 1905 bildades det första kvinnoförbundet och 
detta skedde i dåvarande Socialdemokratiska arbetarpartiet (SDAP). Organisa-
tionen har fortsatt under nuvarande Arbetarpartiet (PvdA). Sekulariserade libe-
rala kvinnor gick samman och bildade en organisation 1921, som sedan blev en 
del av det högerliberala Folkpartiet för frihet och demokrati (VVD) när partiet 
bildades 1948. I Kristna historiska unionen (CHU) bildades ett kvinnoförbund 
1935. När sedan Kristdemokratiskt upprop (CDA) bildades genom att CHU 
slogs ihop med två andra kristna partier (ARP och KVP) 1980, bildades ett nytt 
kvinnoförbund under det sammanslagna partiet (van de Velde 1994:306, 401-
408). Anmärkningsvärt är att samtliga kvinnoförbund långt in på 1980-talet 
hade som huvudsaklig uppgift att mobilisera kvinnor enbart som partimedlem-
mar och väljare och att ”utbilda” kvinnor politiskt. Att mobilisera kvinnor som 
politiker var aldrig i fokus. De utgjorde därmed inte någon egentlig maktbas för 
kvinnliga politiker, såsom kvinnoförbunden gjorde i Sverige och Norge, och 
hade inget riktigt inflytande i nomineringsprocessen. Under 1980-talet föränd-
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rades dock kvinnoförbundens karaktär och de blev mer engagerade i partiernas 
sakfrågor. De började arbeta för att öka antalet kvinnor med politiska förtroen-
deuppdrag. Det dröjde inte länge förrän kvinnoförbunden började föra fram 
förslag om kvotering och i allt högre grad agera som interna påtryckargrupper i 
dessa frågor (van de Velde 1994). 

I Nederländerna finns det ett flertal religiösa partier. Dessa har alltid varit 
skeptiska eller t.o.m. uttalat negativa till kvinnors politiska deltagande. Det 
gäller i högre grad de mindre kalvinistiska partierna än t.ex. de större partierna 
CHU och dess efterträdare CDA. De små konservativa kalvinistiska partierna 
Politiska reformerta partiet (SGP), Reformerta politiska unionen (GPV) och 
Reformerta politiska federationen (RPF) baserar sin kvinnosyn, liksom övriga 
åsikter, helt på Bibeln, som ses som en lag. Dessa partier har länge menat att 
kvinnor inte skall deltaga i det offentliga livet. I SGP tilläts kvinnor för bara 
några år sedan inte ens att bli medlemmar. Även det avsevärt större ortodoxa 
kalvinistiska partiet Anti-revolutionära partiet (ARP) hade tidigare en ytterst 
traditionell kvinnosyn och det var först 1953 som ARP tillät sina kvinnliga 
medlemmar att ställa upp i val (Leijenaar & Niemöller 1997:132-133, Leijenaar 
1998:93). SGP skriver t.ex. i sitt enkätsvar om varför könskvotering inte 
tillämpas i partiet, att Gud skapade förmågan att styra hos mannen och förmå-
gan att vårda och hjälpa hos kvinnan. Guds avsikt är att gifta kvinnor ska ta 
hand om barn och hushåll, medan ensamstående kvinnor – som inte ansvarar 
för man och barn – däremot kan göra vad de vill. Gifta kvinnor har inte rätt att 
engagera sig politiskt. Detta är endast en uppgift för män, som är mer ansvars-
kännande än kvinnor (egen enkätinsamling). 

Under 1960-talet började det nederländska samhället att sekulariseras i allt 
högre grad. Religionens minskade betydelse påverkade politiken i ganska stor 
omfattning, eftersom den religiösa tillhörigheten tidigare i hög grad avgjort hur 
man röstade. Sekulariseringen ledde både till en mer öppen samhällsdebatt och 
till bildandet av flera nya partier som saknade koppling till ”pelarna”. Ett sådant 
nytt parti var Demokrater ’66 (D’66), som över tid har pendlat mellan att vara 
vänsterliberalt och socialliberalt. Samtidigt började många nya medborgarsam-
manslutningar att göra sig hörda utanför den traditionella politiken. Medborgar-
na började ställa nya krav på deltagande och inflytande i politiken och protes-
terade mot det elitistiska tänkande som tidigare hade präglat många partiers 
nomineringsprocesser (Andeweg & Irwin 2002:40-42, Leyenaar 2004:97). Precis 
som i övriga Europa växte även en andra vågens kvinnorörelse fram. Det fanns 
emellertid också tidigare kvinnoorganisationer som under perioden började 
kräva lika rättigheter för kvinnor och män i allt högre grad, t.ex. Vrouwenbe-
langen från 1894 (Leijenaar 1998:97).  

Andra vågens kvinnorörelsen i Nederländerna bestod av en mångfald grup-
per. En av de viktigare organisationerna var Men-Vrouw-Maatschappij (MVM: 
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Man-Kvinna-Samhälle), som liksom Vrouwenbelangen fungerade både som en 
påtryckargrupp och som en expertgrupp i kvinnofrågor under 1970-talet. 
Många av MVM:s främsta aktivister fick dock efter några år arbete som sak-
kunniga inom statsförvaltningen och detta ledde till att MVM upplöstes. Många 
grupper ställde sig dock helt utanför den etablerade politiken (Lovenduski 
1986:83-87, Outshoorn 1986:64-66). Med början på 1980-talet drog kvinno-
organisationen Vrouwenbelangen igång en kampanj ”M/V – 50/50” inför varje 
val för att öka kvinnors politiska representation. Målet var dels att mobilisera 
väljarna att utnyttja personvalet för att rösta på kvinnor, dels att påverka par-
tierna att nominera fler kvinnor på valbar plats (Leijenaar 1998:97-98). Sam-
tidigt började de flesta partier att förändra sina nomineringskriterier mot bak-
grund av det ökade missnöjet bland väljarna. Tidigare hade urvalet baserats på 
lång partikarriär; något som främst gynnade medelålders och äldre män. Nu 
kom andra kriterier, t.ex. olika erfarenheter och kompetenser utanför politiken, 
att börja värderas högre. Vid samma tillfälle började kvinnogrupper inom och 
utom partierna att på enad front kräva en rättvisare könsrepresentation. Många 
partier introducerade speciella kurser för kvinnliga kandidater (Leijenaar & 
Niemöller 1997:119-131). 

År 1982 tog dessutom en kommitté, som tillsatts av regeringen, för första 
gången fram ett policyprogram för jämställdhet. Kommittén bestod av såväl 
representanter från kvinnorörelsen som statstjänstemän. Ett av de områden 
som behandlades var den låga kvinnorepresentationen (Leijenaar & Niemöller 
1997:131). Mot denna bakgrund började regeringen i mitten av 1980-talet att 
sätta press på partierna att nominera fler kvinnor. Regeringen tog dock avstånd 
från eventuella konstitutionella förändringar och lagar som kunde kränka par-
tiernas självständighet (Leyenaar 2005:226). Istället erbjöds alla partier i parla-
mentet ekonomiskt stöd för aktiviteter som syftade till att öka kvinnorepre-
sentationen i respektive parti. Detta accepterades av alla partier utom SGP, som 
vid den tiden inte ens tillät kvinnliga medlemmar. I de flesta partier användes 
pengarna till att ta fram handlingsprogram med konkreta rekommendationer 
om hur en jämnare könsrepresentation kan uppnås och jämställdhetsplaner 
med aktuell statistik över kvinnliga medlemmar och förtroendevalda. I de kalvi-
nistiska småpartierna GPV och RPF användes medlen istället för utbildning av 
kvinnliga medlemmar (Leijenaar 1998:97-99).9 

Dessa interna och externa krav, från kvinnoförbunden, regeringen och med-
borgarna, ledde till att de fyra största partierna (CDA, PvdA, VVD och D’66) 

                                                 
9  Regeringen utgjordes av CDA och VVD efter valen 1982 och 1986, CDA och PvdA efter 

valet 1989 och PvdA, VVD och D’66 efter valet 1994 (Woldendorp 2000:395). Det var 
alltså en högerregering som påbörjade arbetet med att försöka öka kvinnorepresentatio-
nen i parlamentet.  
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började förändra sina nomineringsprocedurer mer formellt. Längst gick PvdA 
som 1985 införde en stadgad kvotering på 25 procent kvinnliga kandidater på 
listorna. De andra tre partierna nöjde sig med rekommendationer om nomine-
ring av fler kvinnor och yngre kandidater. I början av 1990-talet höjde PvdA 
kvinnokvoten till 30 procent. Problemet med en sådan låg kvot är att den 
riskerar att fungera som ett ”glastak” och låsa fast kvinnorepresentationen till 
just en tredjedel. Inför valet 1998 höjdes kvoten till 50 procent och dessutom 
bestämdes att listorna skulle vara varvade. Förutom PvdA är det bara ytterligare 
ett nederländskt parti som tillämpar kvotering, nämligen det lilla partiet Grön 
vänster (GL). De tillämpar dock ingen fast kvot, men eftersom man eftersträvar 
en ”rättvis” representation innebär det i princip en kvot på 50 procent (se bilaga 
H).  

År 1992 fördjupade regeringen sin strävan att öka andelen kvinnor i parla-
mentet ytterligare. Bl.a. gavs inrikesministeriet i uppgift att bevaka kvinnorepre-
sentationen genom att sammanställa statistik om kvinnors politiska deltagande 
och att analysera eventuella framsteg och tillbakagångar. Denna sammanställ-
ning skulle sedan sändas till parlamentet. En annan åtgärd var att regeringen 
började hålla regelbundna samtal med partiledarna för att diskutera kvinno-
representationens betydelse samt för att hålla sig informerade om partiernas 
åtgärder inom området (Leijenaar 1998:100-101). 

Under 1990-talet skedde även vissa attitydförändringar i de små ortodoxa 
kalvinistiska partierna. Partierna har dessutom börjat organisera speciella semi-
narier i jämställdhet; ett begrepp som man tidigare inte ens har accepterat. SGP 
började t.ex. tillåta kvinnligt medlemskap i slutet av nittiotalet och dessutom 
nominera kvinnor till partikongressen (Leijenaar 1993:225-226). År 2000 slog 
RPF och GPV slogs ihop till Kristen union (CU), som tillåter kvinnligt med-
lemskap och uppmuntrar kvinnor att engagera sig politiskt.  

7.4.2 Kvinnorepresentationens utveckling 1918-200310 

Mellankrigstiden: Kvinnors inträde i politiken 

Valet 1918 var det första tillfället då kvinnor var politiskt valbara. Trots att det 
bara var män som hade rösträtt, valdes två kvinnor in i parlamentets andra 
kammare som totalt hade 100 ledamöter. Valet därpå, 1922, tilläts kvinnor även 
rösta och efter detta val ökade antalet kvinnliga ledamöter till sex stycken. I 
procent var kvinnorepresentationen i Nederländerna hög under 1920-talet jäm-
fört med Sverige och Norge (se figur 7:1 ovan). Drygt 6 procent av leda-

                                                 
10 Se tabell F:4 i bilaga F för en redovisning av kvinnorepresentationens utveckling i neder-

ländska andra kammaren i helhet samt i respektive parti. 
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möterna var kvinnor, men antalet kvinnliga ledamöter är detsamma: Det handlar 
om en handfull kvinnor i alla tre länder. Efter 1920-talets sexprocentiga kvinno-
representation i Nederländerna, sjönk den till hälften strax före andra 
världskriget. Under hela perioden dominerade synen på kvinnor som ute-
slutande mödrar och hemmafruar. Det fanns en allmän uppfattning inom samt-
liga partier att kvinnliga politiker skulle vara högutbildade, ogifta och barnlösa 
(Leijenaar & Niemöller 1997:129, Leyenaar 2005:227). En majoritet av alla 
kvinnor var således inte tänkbara som politiska kandidater. Trots införandet av 
kvinnlig rösträtt och valbarhet, fortsatte politiken att vara en manlig arena. 

Efterkrigstiden fram till 1980-talets mitt: 
Stagnation – men påtryckningar underifrån 

Kring andra världskriget påverkades kvinnors möjligheter att engagera sig poli-
tiskt negativt av religionen och traditionella könsroller såväl som individuella 
faktor, som lägre utbildningsnivå och förvärvsfrekvens än männen (Leyenaar 
2005:227). Efter andra världskrigets slut skedde delvis en attitydförändring till 
kvinnors integrering i politiken mot bakgrund av kvinnors arbete, både civilt 
och i motståndsrörelsen, under kriget. Det börjades också riktas stark kritik mot 
de religiösa partier som inte ens tillät kvinnligt medlemskap (Leijenaar & Nie-
möller 1997:129). Någon effekt fick dock inte dessa attitydförändringar, utan 
kvinnorepresentationen fortsatte att hålla sig på en låg nivå. Vid varje val ökade 
visserligen andelen kvinnor med någon enstaka procent, men ända fram till 
mitten av 1970-talet var kvinnorepresentationen lägre än tio procent. Kvinnor-
na i parlamentet var relativt jämnt fördelade mellan partierna, även om det var 
en något högre andel kvinnor i PvdA och VVD än i de religiösa partierna ARP, 
CHU och KVP. Eftersom Nederländerna inte tillämpar någon småpartispärr, 
finns det emellertid alltid en mängd småpartier i parlamentet. Dessa småpartier, 
som tillsammans brukar ha mellan 10-20 procent av mandaten, tenderar att ha 
en mycket låg kvinnorepresentation. De små kalvinistiska partierna GPV, RPF 
och SGP är några exempel. Dessa partier har haft ett par mandat vardera under 
nästan hela efterkrigstiden, men aldrig en enda kvinnlig ledamot. Andra exempel 
är Bondepartiet som exempelvis fick 7 mandat 1967, utan att ha någon kvinnlig 
ledamot. Nederländska kommunistpartiet (CPN) fick 5-7 mandat i valen 1967 
och 1972, men hade också enbart manliga ledamöter.  

Parallellt med denna stagnation skedde påtryckningar utifrån mot partierna, 
från de nya medborgarsammanslutningarna och kvinnogrupperna. Dessa verka-
de inte nå fram till partierna, vilket kan bero på att det p.g.a. de svaga kvinno-
förbunden inte fanns någon länk mellan kvinnorörelsen och partierna. Stora 
delar av kvinnorörelsen valde dessutom att helt vända ryggen till den traditio-
nella partipolitiken (Lovenduski 1986:83-87). Valet 1977 ökade kvinnorepre-
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sentationen från 9 till 13 procent. I alla de stora partierna ökade andelen kvin-
nor något, men den främsta anledningen till ökningen i parlamentet var att 
småpartierna – med deras låga andel kvinnliga ledamöter – backade kraftigt i 
valet. I de tre därpå följande parlamentsvalen (1981, 1982, 1986) fortsatte kvin-
norepresentationen att öka. Efter valet 1986 var kvinnorepresentationen 18 
procent. PvdA och VVD fortsatte att ha en något högre andel kvinnor än 
övriga partier. Den könskvot på 25 procent som PvdA införde till valet 1986 
fick inte fullt genomslag, men innebar ändå att partiets kvinnorepresentation 
ökade från 15 till 19 procent. CDA, som var det största partiet under 1980-talet, 
hade en något lägre andel kvinnor, men andelen hade dock ökat kraftigt sedan 
partiet bildades 1977.  

Ökningen under perioden var förmodligen en konsekvens av flera olika 
faktorer. En av dem var att parlamentets partisammansättning förändras: Små-
partiernas betydelse minskade, D’66 hade framgångar i vissa val samt CDA 
bildades av tre mindre religiösa partier. En annan var att påtryckningarna utifrån 
ökar, från såväl medborgare och organisationer som regering. En tredje var 
interna förändringar. Bl.a. införde PvdA könskvotering och övriga partier såg 
över sina nomineringskriterier för att tillmötesgå väljarnas krav på en mer 
mångfacetterad sammansättning av parlamentet. 

Från 1980-talets mitt: Genombrott och påtryckningar uppifrån 

Efter valet 1989 ökade kvinnorepresentationen till 23 procent. Detta år går det 
tydligt att hänföra ökningen till PvdA och D’66. Efter valet var andelen kvinn-
liga ledamöter i PvdA 27 procent och det är påtagligt att könskvoteringen har 
slagit igenom. Det mindre partiet D’66 tar av ideologiska skäl avstånd från 
kvotering som ett sätt att höja andelen kvinnor, men partiet har ändå en relativt 
hög andel kvinnliga ledamöter och är mycket populärt bland kvinnliga väljare 
(Leijenaar 1993:226). CDA och VVD hade fortsatt runt 18 procent kvinnliga 
ledamöter. I dessa partier stod således utvecklingen stilla. Regeringens åtgärder 
för att öka kvinnorepresentationen fick således inte något genomslag i alla 
partier till detta val. 

Inför valet därpå, 1994, började däremot flera partier genomföra olika åtgär-
der för att höja kvinnorepresentationen. Detta är med all sannolikhet en kon-
sekvens av regeringens fördjupade strävan att öka kvinnorepresentationen i 
parlamentet som hade påbörjats 1992. PvdA höjde sin kvot för kvinnor till 30 
procent. D’66 genomförde reformer som skulle underlätta för kvinnor att bli 
nominerade och valda (Leijenaar 1998:100). CDA tog fram en ”resursdatabas” 
med potentiella kandidater för att underlätta nomineringen av kvinnor genom 
att enkelt kunna visa tillgången på välmeriterade kvinnor. Detta var en relativt 
drastiskt förändring med tanke på den ytterst traditionella kvinnosyn som 
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tidigare präglat partiet (Leijenaar & Niemöller 1997:130). I CDA, PvdA och 
VVD började man dessutom att ge speciella kurser för kvinnor för att öka deras 
chanser att bli valda. Dessutom började partierna subventionera barnomsorg 
för kvinnliga medlemmar som deltog i partiaktiviteter. Bl.a. PvdA och GL 
började också låta kvalificerade men tveksamma kvinnor att assistera redan 
valda politiker för att få ökade erfarenheter och självförtroende (Leijenaar 
1993:226-227). 

Valet 1994 ökade kvinnorepresentationen kraftigt till 31 procent. Andelen 
kvinnor ökade i alla partier, vilket troligen är en effekt av gjorda förändringar i 
partierna och således av regeringens påtryckningar. Alla stora partier hade efter 
valet minst en fjärdedel kvinnliga ledamöter. I valet 1998 skedde det en ytter-
ligare ökning till 35 procent. Inför valet hade PvdA infört varvade listor och det 
är uteslutande detta som förklarar ökningen. PvdA hade efter valet en nästan 
jämn könsrepresentation (49 procent). Effekten förstärktes av att PvdA dess-
utom gick framåt i valet, medan CDA som tenderar att ha en lägre kvinno-
representation tappade mandat. 

Framgångarna stannade dock av efter valet 2002, då kvinnorepresentationen 
sjönk till 34 procent. Detta berodde på att partisammansättningen i parlamentet 
förändrades kraftigt. PvdA fortsatte ha en jämn könsrepresentation, men 
förlorade hälften av sina mandat. CDA som gick framåt i valet, ökade däremot 
sin kvinnorepresentation men inte så mycket så det kunde kompensera för 
PvdA:s tillbakagång. VVD och D’66 bibehöll sin kvinnorepresentation, men 
förlorade mandat. Valets stora vinnare var istället populistiska Lista Pim 
Fortuyn (LPF), som enbart hade tre kvinnor bland sina 26 ledamöter. Den 
koalitionsregering som tillsattes höll dock inte och därför utlystes ett nyval i 
början av 2003. I nyvalet backade LPF kraftigt, medan PvdA tog tillbaks de 
mandat man förlorat i valet innan. Mot denna bakgrund ökade kvinnorepresen-
tationen igen, till 37 procent (jfr. van Holsteyn & Rydgren 2004, Leyenaar 
2004:93, Leyenaar 2005:221-222). 

7.4.3 Vad förklarar utvecklingen i Nederländerna? 

Strukturer som förklaring? 

Nederländernas kvinnliga förvärvsfrekvens var länge mycket låg, eftersom sy-
nen på män som familjeförsörjare och kvinnor som hemmafruar med ansvar 
för hushåll och barn länge dominerade. Sedan 1980-talets början har detta syn-
sätt luckrats upp och kvinnors förvärvsfrekvens har börjat öka. Kvinnors för-
värvsarbete är inte kopplat till välfärdsstatens expansion på samma sätt som i 
Sverige och Norge, utan snarare till den privata sektorns behov av arbetskraft. 
Detta innebär också att den offentliga barnomsorgen i Nederländerna inte är 
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särskilt väl utbyggd, utan kvinnors förvärvsarbete möjliggörs genom privata 
arrangemang och deltidsarbete (Kjeldstad 2001:83-89, jfr. Andeweg & Irwin 
1993:190, Sainsbury 1999). Det finns ett relativt tydligt samband mellan kvin-
nors förvärvsfrekvens och kvinnors politiska representation, viket visas i figur 
7:4. Båda variablerna ligger lågt och stabilt fram till slutet av 1970-talet när en 
långsam ökning påbörjas. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet är ök-
ningen kraftig.  

Figur 7:4. Samvariation mellan kvinnors förvärvsarbete och kvinnors politiska representation 
i Nederländerna, 1950-2005. 
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Källa: Se variabelförteckningen i bilaga C samt bilaga F. 

Sekulariseringen som påbörjades på 1960-talet kan säkert ha betydelse för att 
förklara ökningen av såväl kvinnors förvärvsarbete som kvinnors politiska 
representation. Religionen är viktigare i Nederländerna än i Sverige och Norge. 
Allmänt sett har religionen haft stor betydelse för kvinnors villkor i 
Nederländerna, bl.a. för att den har bidragit till en konservativ familjesyn, 
traditionella könsrelationer och en välfärdsstat baserad på familjeförsörjar-
modellen (Bussemaker & Voet 1998:6-7, Korpi 2000). Tankar om jämställdhet 
har inte fått genomslag förrän under sent 1980-tal. Detta innebär att det inte 
har förts någon officiell jämställdhetspolitik förrän på senare år och kvinnor har 
helt enkelt inte förväntats förvärvsarbeta (Kjeldstad 2001:69, jfr. Outshoorn 
1995). På samma sätt har politiken länge setts som en exklusiv manlig arena. 
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Fortfarande finns det ju också religiösa partier i parlamentet vars offentliga åsikt 
är att kvinnors plats är i hushållet och inte i politiken. 

Institutioner som förklaring? 

Av de institutionella variablerna är valsystem och kammarstorlek ointressanta i 
fallet Nederländerna. Visserligen utökas andra kammaren kraftigt i slutet av 
1950-talet, men det sammanfaller inte på något sätt med någon förändring i 
kvinnorepresentation utan denna håller sig på ungefär samma nivå som tidigare. 
Valsystemet är detsamma under hela perioden. När det gäller kvinnors rösträtt, 
gäller samma mönster som i Sverige och Norge: Variabeln kan ses som intres-
sant om man tänker sig en ”inkubationstid”. Partiernas stadgade kandidatkvotering 
kan inte förkastas som ointressant, men när det gäller kvotering liknar Neder-
länderna Sverige mer än Norge. Kvoteringen i partierna kom igång sent, först i 
början av 1990-talet och det är fortfarande få partier som har beslutat om 
kvotering (bilaga H). Till skillnad från Sverige och Norge verkar partierna inte 
inspireras – eller ”smittas” – av varandra i detta avseende. 

Partiernas kandidatnominering och de kriterier som tillämpas har länge miss-
gynnat kvinnor. Tidigare ansågs det vara meriterande att ha en hög social ställ-
ning, hög utbildning, hög inkomst och lång partikarriär. Detta gynnade män 
och ledde till att parlamentsledamöterna fick karaktären av en elit. P.g.a. attityd-
förändringar i Nederländerna under 1970- och 1980-talet, tvingades partierna 
förändra sina kriterier. Från sent 1980-tal har fokus lagts mer på kandidaternas 
mer allmänna kompetens och erfarenheter av annat än politik. Detta har gjort 
kvinnor intressantare för partierna. 

Aktörer som förklaring? 

Partierna har helt klart varit röstsökande under större delen av perioden. Kvinno-
representation och jämställdhet har inte varit några stora frågor förrän på nittio-
talet. Partierna har nästan uteslutande varit intresserade av kvinnor som väljare. 
Vissa religiösa partier har t.o.m. förbjudit kvinnligt medlemskap eller kvinnliga 
kandidater. Så länge inget parti har tagit första steget och prioriterat en jämnare 
könsrepresentation, har detta inte blivit någon faktor av betydelse i konkur-
rensen om väljarnas röster. Detta sker först i slutet av 1980-talet.  

Hur ser det då ut med kvinnorörelsen? De nederländska partiernas kvinnoför-
bund har spelat en mer tillbakadragen roll än i Skandinavien, eftersom deras 
position inom partierna inte är lika stark. Deras fokus har länge varit att mobi-
lisera kvinnor som väljare. Den nya kvinnorörelsen, som fick så stor betydelse i 
Skandinavien, hade inte någon större effekt på kvinnorepresentationen i 
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Nederländerna eftersom man där valde separation som strategi. Den nya kvinno-
rörelsen har i stort valt att ställa sig utanför den etablerade politiken (Leijenaar 
1998:101). Det innebär att det bara har utvecklats svaga – om ens några – band 
mellan kvinnorörelsen och partiernas kvinnoförbund i frågor om kvinnors vill-
kor i samhället (Kjeldstad 2001:69).  

En viktig aktör i Nederländerna har istället varit regeringen (Leijenaar 
1998:101). Från mitten av 1980-talet har regeringen tryckt på partierna att 
nominera fler kvinnor och anordnat möten med partiledarna i frågan (Leijenaar 
1998:98). En anledning till det kan vara att regeringen upplevde den låga kvin-
norepresentationen som besvärlig inför omvärlden, t.ex. inför FN:s fjärde 
kvinnokonferens i Beijing eller inför IPU:s påbörjade kartläggningar av världens 
parlament. Flera olika projekt för att öka kvinnorepresentationen har dragits 
igång i samband med detta. I Nederländerna kan man alltså tala om ett initiativ 
ovanifrån och detta har varit både viktigt och effektivt för att öka kvinnorepre-
sentationen. Samtidigt är det uppenbart att detta ovanifrån-initiativ inte har fått 
fullt genomslag på attityder på samma sätt som i Skandinavien, där synen på 
kvinnorepresentation som viktig växte fram underifrån. Ett tydligt exempel på 
det är att kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige – som ligger utanför 
regeringens kampanjer och övervakning – fortfarande är mycket låg, strax över 
20 procent.11  

Slutsatser 

I Nederländerna har utvecklingen sett lite annorlunda ut än i Sverige och 
Norge. Kvinnorörelsen var inte lika integrerad i partipolitiken som den norska 
och svenska kvinnorörelsen. Bl.a. hade partiernas kvinnoförbund en annan 
funktion. Det dröjde också längre innan kvinnorepresentationsfrågan uppmärk-
sammades. Delar av kvinnorörelsen började försöka påverka kvinnorepre-
sentationen under 1970-talet, men eftersom det inte fanns någon naturlig länk 
mellan kvinnorörelsen och partierna blev effekten liten. Om kvinnorepresenta-
tionen dessutom inte uppfattas som viktig av väljarna, finns det inga incitament 
för röstmaximerande partier att öka andelen kvinnor. De traditionella nomine-
ringskriterier som tillämpades av partierna missgynnade kvinnliga kandidater. 
Det var först när dessa började förändras p.g.a. krav från väljarna som kvinno-
representationen började öka. Samtidigt började regeringen utöva påtryckningar 
mot partierna. Att nästan alla partier valde att nominera fler kvinnor p.g.a. rege-
ringens påtryckningar kan både bero på att man inte ville framstå som 
avvikande inför väljarna (röstmaximering) men även att man själv upplevde ett 

                                                 
11 Se tabell F:1 i bilaga F där kvinnorepresentationen i olika organ redovisas. Jämför kapitel 

6. 
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behov av förnyelse (ideologistrategi). Dessa påtryckningar från väljare och rege-
ring skapade ”formativa moment” som ledde till att traditionella institutioner 
inom partierna förändrades. Dessa rörde i Nederländerna inte bara nominering-
en, utan även rekryteringen av politiker. I Nederländerna kan således kvinno-
representationens ökning över tid förklaras av att partier med traditionella vär-
deringar och institutioner utsatts för massiva påtryckningar, såväl internt som 
externt, vilket har lett till ett institutionellt förnyelsearbete inom partierna. Det 
är dock regeringens påtryckningar som har varit viktigast, eftersom kvinno-
rörelsens försök att påverka partierna länge var lönlösa. 

7.5 Kvinnorepresentationens utveckling 
i Frankrike, Grekland och Irland 

Fokus skall nu riktas mot de tre länderna med låg kvinnorepresentation, näm-
ligen Frankrike, Grekland och Irland. Frankrike hade år 2005 12 procent kvin-
nor i parlamentet, Grekland 9 procent och Irland 13 procent.12 Detta motsvarar 
nivåer som uppnåddes i Sverige för femtio år sedan. I alla tre länder anses 
kvinnorörelsen ha varit viktig för att förbättra kvinnors villkor och kvinnorörel-
sen har således i hög grad påverkat politikens innehåll (se t.ex. Feldblum & 
Lawson 1994:84, Galligan 1998:162-163, Papageorgiou-Limberes 1992:71-78). 
Däremot har kvinnorörelsen inte lyckats påverka nivån på kvinnorepresenta-
tionen – även om den har försökt. 

7.5.1 Kvinnorepresentation i Frankrike 

I Frankrike erhöll kvinnor allmän rösträtt och blev valbara inför parlaments-
valet 1944. Män hade då redan haft rösträtt i nästan hundra år, ända sedan 1848 
(Nohlen 2000:41). Efter det att kvinnor erhållit rösträtt och valbarhet, dröjde 
det länge innan de blev synliga i fransk politik. Visserligen valdes ett trettiotal 
kvinnor in i Nationalförsamlingen redan vid första valet, men detta motsvarar 
inte mer än drygt fem procent av mandaten. Valen 1958 och 1962 valdes bara 9 
kvinnor in. Därefter ökade kvinnorepresentationen sakta igen, men det var inte 
förrän i valet 1997 som kvinnorepresentationen var över 10 procent. Efter valet 
2002 var 70 av Nationalförsamlingens 574 ledamöter kvinnor, vilket motsvarar 
12 procent. 

När den låga kvinnorepresentationen i Frankrike diskuteras, är det inte 
ovanligt att det franska valsystemet ses som en huvudförklaring (se t.ex. Norris 

                                                 
12 Kvinnorepresentationens utveckling i parlamentets andra kammare i Frankrike, Grekland 

och Irland redovisas i tabell F:2 i bilaga F. Se även figur 7:1. 
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1993:313, Rule 1994:19, Opello 2006:19-20). Även om resultat av tvärsnitts-
studier antyder ett tydligt samband mellan valsystem och kvinnorepresentation, 
bör man vara försiktig med att överföra dessa samband till ett enskilt fall (Beck-
with 1992:1-26). Det finns skäl att anta att det är annat än bara valsystemet som 
har lett till den låga kvinnorepresentationen i Frankrike. Efter andra världskriget 
användes ett proportionellt valsystem med partilistor.13 År 1958 ersattes det av 
ett majoritetsvalsystem med enmansvalkretsar och samma år sjönk kvinno-
representationen. Detta anses bero på andra faktorer än det nya valsystemet. 
Kvinnorepresentationen hade nämligen börjat sjunka redan 1951. En förklaring 
till det är att det politiska klimatet blev mer konservativt under 1950-talet och 
dessutom hamnade ”hårdare” frågor, som avkolonisering och kalla kriget, högt 
på agendan. Dessutom började Franska kommunistpartiet (PCF), som stod för 
majoriteten av de kvinnliga ledamöterna efter andra världskrigets slut, att backa 
kraftigt i slutet av 1950-talet (Allwood & Wadia 2000:146-147).  

Därtill genomfördes andra institutionella förändringar 1958, som direktval 
av presidenten, som anses ha lett till ett mer aggressivt politiskt klimat där det 
var den manliga politikern som förstärktes som norm (Allwood & Wadia 
2000:77). Frankrike präglas fortfarande av en relativt traditionell kvinnosyn, 
vilket även påverkar synen på kvinnliga politiker. Politik ses ofta, av både män 
och kvinnor i Frankrike, som ett manligt ansvarsområde. I början av 1990-talet 
visade en studie att det fortfarande är en fjärdedel av de kvinnliga väljarna som 
röstar såsom deras make har bestämt (Feldblum & Lawson 1994:83). Detta 
innebär att många kvinnor inte ens är aktiva som väljare. I Frankrike finns det 
också en tendens att ”nya” politiska grupper, som kvinnor, inte gärna släpps in i 
politiken. Konsekvensen av den tradition som benämns ”multipla mandat” (eg. 
cumul des mandats), d.v.s. att en politiker kan inneha viktiga politiska poster på 
flera olika nivåer samtidigt, är att det finns en liten politisk elit som mono-
poliserar den politiska makten. Denna grupp domineras av medelålders eller 
äldre män från vissa yrkeskategorier (Allwood & Wadia 2000:149-151, Sineau 
2005:56). 

Den viktigaste förklaringsfaktorn utgörs dock av partierna (Appleton & 
Mazur 1993:96). Inget av de franska partierna har egentligen anpassat sig till de 
samhälleliga förändringar som har skett under 1900-talet, t.ex. att kvinnor sedan 
1940-talet har rösträtt och är valbara. Partierna fungerar som ”portvakter” som 
bestämmer vilka som skall släppas in på den politiska arenan och vilka som 
skall hållas utanför. Alla franska partier säger visserligen idag att de förespråkar 
en högre kvinnorepresentation, men majoriteten av partierna har fortfarande 
män på samtliga maktpositioner i partiet. Att de flesta partier dessutom 

                                                 
13 Frankrike tillämpade ett proportionellt valsystem i parlamentsvalen 1945, 1946, 1951 och 

1956 samt i parlamentsvalet 1986 (se t.ex. Allwood & Wadia 2000:146). 
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prioriterar tidigare kända politiker vid kandidatnomineringen, missgynnar de 
kvinnliga kandidaterna. De franska partierna tenderar att bestå av en 
självreproducerande elit och det är svårt för nya grupper att slå sig in i denna 
elit (Allwood & Wadia 2000:153). Den klientilism och personfixering som 
präglar den franska politiken, medför att kvinnor ytterst är beroende av ett fåtal 
mäktiga mäns välvilja för att avancera i politiken (Appleton & Mazur 1993:110). 
Dessutom präglas Frankrike än idag av en relativt traditionell kvinnosyn, trots 
att kvinnors förvärvsfrekvens och utbildningsnivå är att betrakta som relativt 
hög (Opello 2006:19). 

Även när ett parti börjar nominera fler kvinnliga kandidater, är sannolik-
heten liten att kvinnorepresentationen i nationalförsamlingen ökar. Det finns 
nämligen ett tydligt mönster att kvinnor främst nomineras som kandidater till 
”omöjliga” valkretsar, där partiet inte har någon chans att vinna. Till ”säkra” 
valkretsar nomineras i princip bara män. Denna ”skennominering” ser bra ut på 
papperet eftersom ett parti kan ha en hög andel kvinnliga kandidater, men den 
leder inte till någon förändring av kvinnorepresentationen (Allwood & Wadia 
2000:65-67). Vid parlamentsvalet 1986 användes ett proportionellt valsystem, 
men detta påverkade inte kvinnorepresentationen (Beckwith 1992:10, Sineau 
2005:52). Kvinnliga kandidater fördes inte upp på valbara platser utan hamnade 
i de flesta fall längst ner på partilistorna, om de fanns med överhuvudtaget. 
Detta gällde framförallt de stora partierna, som traditionellt har varit mycket 
motvilliga att placera kvinnor på valbara positioner (Allwood & Wadia 
2000:147-148).  

Vänsterpartierna tenderar att nominera fler kvinnor, men å andra sidan 
nomineras majoriteten av dessa kvinnor till ”omöjliga” valkretsar (Allwood & 
Wadia 2000:65-67). Det finns också en tendens att partier till vänster har fler 
kvinnliga ledamöter än partier till höger, men skillnaderna är små och både 
höger- och vänsterpartier har en mycket låg kvinnorepresentation (Beckwith 
1992: 10-15, Appleton & Mazur 1993:93-94). Det finns även ett visst samband 
mellan partiernas ideologiska hemvist och inställning till kvotering eller andra 
åtgärder för att öka kvinnorepresentationen. Av de franska partierna är det bara 
Socialistpartiet (PS) och De gröna (Verts) som tillämpar kvotering, men till 
skillnad från andra västeuropeiska vänsterpartier som tillämpar könskvotering 
lyckas könskvoten sällan uppnås i praktiken (Opello 2006:9). PS försöker 
visserligen uppfylla kvoten när det gäller andel nominerade kvinnor, men placerar 
fortfarande kvinnliga kandidater i de svåraste valkretsarna. I kommunistiska 
PCF:s partiprogram finns ett löfte om att eftersträva och underlätta en jämn 
könsrepresentation. I konservativa UMP (tidigare RPR) och kristdemokratiska 
UDF råder ett mycket starkt motstånd mot alla åtgärder att gynna kvinnliga 
kandidater. T.o.m. populistiska Front National har en högre andel kvinnliga 
ledamöter än dessa två partier, fastän detta parti är emot såväl jämställdhet som 
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kvotering. Alla partier har haft kvinnoförbund sedan 1950-talet, men dessa har 
haft liten makt inom partierna (Allwood & Wadia 2000:50-72, jfr. Opello 2006). 

Frankrike är ett av två västeuropeiska länder som har könskvotering 
inskriven i konstitutionen, den s.k. paritetslagen.14 Lagen antogs år 2000, som 
ett resultat av påtryckningar från såväl kvinnoorganisationer som kvinnliga poli-
tiker. Bl.a. gick ett tiotal kvinnliga tidigare ministrar samman och skrev ett 
manifest i mitten av 1990-talet. Lagen kräver att alla partier har hälften kvinnor, 
hälften män på sina valsedlar i proportionella val, vilket omfattar bl.a. kommu-
nalval (om kommunen har fler än 3.500 invånare) och Europaparlamentsval. 
Dessutom ska det vara varvade listor. Annars ogiltigförklaras listan. I valen till 
nationalförsamlingen, där majoritetsvalsystem tillämpas, krävs att hälften av 
kandidaterna skall vara kvinnor. Annars riskerar partiet minskat partistöd 
(Sineau 2005:58).15 Närmare bestämt sänks partistödet med hälften av skillna-
den mellan andelen manliga och kvinnliga kandidater. Små partier är i större 
behov av partistödet och visade sig därför vara mer angelägna att upp fylla 
kvoten. För stora partier visade det sig vara viktigare att gå vidare till andra 
valomgången. Dessa markanta skillnader i påföljd om könskvoteringen inte 
uppfylls, har också lett till helt olika framgångar i de olika valen. I kommunfull-
mäktige ökade kvinnorepresentationen från 23 procent till 33 procent. I parla-
mentet ökade däremot kvinnorepresentationen bara från 11 till 12 procent 
(Baudino 2005:97, Krook m.fl. 2006:211-212, jfr. Baudino 2003, Opello 2006).  

7.5.2 Kvinnorepresentation i Grekland 

I en rapport publicerad av FN står det att läsa följande om kvinnorepresenta-
tionens utveckling i Grekland: ”In a 30-year period from 1958-1988, women’s 
representation in the parliament of Greece increased fourfold” (UN 1991:21). 
Detta stämmer visserligen, men faktum är att kvinnorepresentationen under pe-
rioden ökade från bara en procent till fyra. Grekland har, precis som Frankrike, 
en historia av en mycket låg kvinnorepresentation. Det dröjde dessutom innan 
kvinnor tilläts deltaga i politiken. Under andra världskriget (1940-1941) och den 
därpå följande ockupationen (1941-1944) var många grekiska kvinnor medlem-
mar i motståndsrörelsen. Arbetet i motståndsrörelsen utgjorde till stora delar 
                                                 
14 Det andra landet är Belgien, se Krook m.fl. (2006:207-209).  
15 I Frankrike har kommuner med färre än 2.500 invånare majoritetsval med en- eller fler-

mansvalkretsar, kommuner med 2.500-3.500 invånare majoritetsval med flermansvalkret-
sar och kommuner med mer än 3.500 invånare proportionella val med personröst (Gas-
pard 1999:36). Kommuner med färre än 3.500 invånare utgör dock 93 procent av alla 
Frankrikes kommuner och har 85 procent av alla fullmäktigeledamöter, vilket innebär att 
bara en liten del av den kommunala nivån omfattas av paritetslagen (Krook m.fl. 
2006:212).  
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grunden för bildandet av ett flertal olika kvinnoorganisationer med koppling till 
kommunistpartiet, KKE (Vervenioti 2000:104-108). Efter krigets slut blev 
frågan om kvinnors rösträtt en brännhet fråga på ett helt annat sätt än i Frank-
rike, där kvinnor automatiskt fick rösträtt efter krigets slut. P.g.a. att delar av 
kvinnorörelsen hade kopplingar till kommunismen, sågs kvinnorörelsen som ett 
hot mot den grekiska nationen. Till de traditionella grekiska värderingar som 
hörde till den grekiska nationen, var även den patriarkala familjestrukturen en 
viktig del. Politiskt aktiva kvinnor ansågs utgöra ett hot mot denna och det 
fanns en uppfattning att kvinnlig rösträtt skulle upplösa familjen som utgjorde 
kärnan i det grekiska samhället. Politiskt aktiva kvinnor hade dessutom kontak-
ter med män utanför familjen, vilket upplevdes som ett hot. Dessa kvinnor 
tystades och tvingades återgå till hemmet genom både propaganda och våld-
samma förföljelser. Efter inbördeskrigets slut 1949 förbättrades kvinnors situa-
tion något, samtidigt som den internationella pressen ökade på den grekiska 
regeringen att ge kvinnor rösträtt (Papageorgiou-Limberes 1992:67-69, Verve-
nioti 2000:109-113).  

År 1952 gavs grekiska kvinnor slutligen allmän rösträtt och blev valbara. 
Precis som i Frankrike hade män fått allmän rösträtt långt tidigare, redan 1877 
(Nohlen 2000:41). I valet 1952 förhindrades dock kvinnor att deltaga p.g.a. att 
de inte var inkluderade i röstlängden. Valet 1956 var således det första grekiska 
valet då kvinnor och män deltog på samma villkor (Vervenioti 2000:112). Det 
var dock inte förrän i slutet av 1970-talet som kvinnor började utöva sin rösträtt 
oberoende av deras make eller far (Papageorgiou-Limberes 1988:33). Före dess 
fick många kvinnor, framförallt utanför städerna, en ifylld valsedel av sin far 
eller make och förväntades använda denna (Vervenioti 2000:113). 

Under militärdiktaturen 1967-1974 upphörde alla offentliga aktiviteter igen 
och kvinnoorganisationerna tvingades upplösas eller gå under jorden. I Grek-
land hade det precis som i övriga Europa påbörjats en modernisering, men 
dessa sociala och politiska förändringar avbröts av militärkuppen och de grekis-
ka kvinnorna föll tillbaks i sina traditionella roller (Papageorgiou-Limberes 
1992:70). Efter militärdiktaturens fall genomfördes flera för kvinnor viktiga 
förändringar. Bl.a. infördes en ny konstitution 1975 och genom denna blev 
kvinnor och män för första gången lika inför lagen. År 1981 infördes en ny 
familjelag som gav män och kvinnor samma ställning i familjen. Fram till dess 
gällde en lag enligt vilken mannen var familjens överhuvud och kvinnan 
saknade såväl förmyndarskap över barnen som äganderätt (Papageorgiou-
Limberes 1992:70-74). Huvudanledningen till att dessa förändringar genom-
fördes, anses dock vara Greklands EU-ansökan samt internationella påtryck-
ningar (Cacoullos 1994:314). 

Greklands historia av auktoritärt styre i flera perioder anses vara en faktor 
som har påverkat kvinnors politiska deltagande negativt (Lovenduski 1986:154). 
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Dessutom har den politiska kulturen länge dominerats av såväl klientilism som 
en personfixering. Partiledaren har alltid haft mycket stor makt och var länge 
den som kontrollerade kandidatnomineringen. En majoritet av de kvinnor som 
har blivit valda, har blivit det i egenskap av att vara t.ex. mor, maka eller dotter 
till en tidigare känd manlig politiker (Cacoullos 1994:312-313). Den auktoritära 
historien och den politiska kulturen i kombination med samtliga politiska 
partiers vägran att inkludera kvinnliga kandidater på partilistan, och framförallt 
på valbara platser, anses vara förklaringen till den låga kvinnorepresentationen 
idag (Papageorgiou-Limberes 1988:33). I Grekland används ett proportionellt 
valsystem, som från början av 1990-talet har ett starkt personvalsinslag. 
Valkretsarna är relativt små, vilket i kombination med personfixeringen anses 
påverka kvinnorepresentationen negativt (se t.ex. Rule 1994:19-20). De få 
kvinnliga kandidater som nomineras av partierna, hamnar oftast längst ner på 
valsedlarna. Kvinnor är vanligtvis helt exkluderade från de allra högsta platser-
na. De få kvinnor som finns i det grekiska parlamentet kommer från både 
höger- och vänsterpartier. Precis som i Frankrike nominerar partier till vänster 
vanligtvis fler kvinnor, men mittenpartierna placerar i gengäld de få kvinnor 
som de nominerar på valbara platser (Lovenduski 1986:155). 

I Grekland är det civila samhället svagt utvecklat och det finns ingen 
tradition av oberoende medborgarsammanslutningar. Partierna har total kon-
troll över det politiska livet (Cacoullos 1994:312-314). Alla grekiska partier är 
relativt ointresserade av kvinnofrågor. Det finns dock kvinnogrupper som är 
kopplade till de stora partierna. Efter militärdiktaturens fall 1974 bildades en 
mängd olika kvinnogrupper som från en början var partipolitiskt oberoende. 
Båda de stora partierna till vänster – kommunistiska KKE och socialdemokra-
tiska PASOK – ansågs av många kvinnor föra deras talan. Kvinnogrupperna 
anslöt sig därför till partierna för att få politiskt stöd för sina frågor, men detta 
innebar samtidigt att de var tvungna att anpassa sin profil efter partiets. En del 
av kvinnorörelsen kom att länkas till PASOK och en annan del till KKE. Dessa 
kvinnogrupper har således anpassat ideologi och strategi efter partierna och 
driver sina frågor genom dem. De kan dock inte sägas ha mycket makt inom 
partiet, utan utgör endast en av många intressegrupper som ställer krav på par-
tiet (Papageorgiou-Limberes 1992:71-78). För att kunna påverka måste kvinnor 
gå med i ett parti, samtidigt som detta innebär att de frågor de vill föra tystas 
ner eftersom de inte passar in i partiideologin (Cacoullos 1994:320). 

Precis som i Frankrike finns det i Grekland en lag om könskvotering. Denna 
antogs 2002, men gäller bara i kommunala och regionala val. Enligt lagen skall 
kvinnor utgöra minst en tredjedel av kandidaterna på partilistorna. Det finns 
dock inget krav om att de även skall stå på valbar plats, vilket innebar att kvin-
norepresentationen i kommuner och regioner bara ökade med ett fåtal procent 
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efter valen 2002 och 2003, trots en kraftig ökning av andelen kvinnliga kandida-
ter (Leyenaar 2004:241-242). 

7.5.3 Kvinnorepresentation i Irland 

Även Irland har – precis som Frankrike och Grekland – en historia av en låg 
kvinnorepresentation. Till skillnad från de två andra länderna, infördes dock 
kvinnlig rösträtt i Irland relativt tidigt. Män erhöll allmän rösträtt 1918 och 
samtidigt infördes rösträtt för kvinnor över 30 år. År 1922 utvidgades rösträtten 
till alla medborgare över 21 år, den åldersgräns som gällt för män sedan 1918 
(Coakley 1999:5, IPU 1995:146, Nohlen 2000:41). I det första valet valdes en 
kvinnlig ledamot in i andra kammaren. Därefter låg kvinnorepresentationen 
stabilt mellan två till tre procent fram till mitten av 1970-talet. Det fanns en 
tendens att kvinnliga parlamentsledamöter var släkt med tidigare manliga leda-
möter. I valet 1977 ökade kvinnorepresentationen marginellt till fyra procent. 
Ändå anses just 1977 vara genombrottet för kvinnors politiska deltagande i 
Irland, eftersom kvinnor fr.o.m. detta val blev synliga i partipolitiken (Galligan 
1998:36). Andelen kvinnliga kandidater var högre än någonsin tidigare (7 
procent) och dessa fick stor uppmärksamhet i media, samtidigt som väljarna i 
högre grad än tidigare använde sin personröst för att rösta på en kvinna (Lake-
man 1994:51). Dessutom hade trycket på partierna från kvinnorörelsen ökat 
under 1970-talet, vilket innebar att partierna i valet 1977 för första gången hade 
inkluderat kvinnofrågor i valprogrammen (Galligan 1998:61). Under 1980-talet 
pendlade kvinnorepresentationen mellan fem till åtta procent. Valet 1992 sked-
de nästa genombrott då andelen kvinnor ökade till 12 procent. I valet 2002 
höjdes den ytterligare till 13 procent. 

Det finns flera anledningar till varför kvinnorepresentationen i det irländska 
parlamentet är så låg. En anledning är att det finns få kvinnor inom kommu-
nalpolitiken, som är en viktig språngbräda in i parlamentet. En annan, kanske 
ännu viktigare anledning är att Irland fortfarande präglas av negativa attityder 
mot kvinnors politiska deltagande. I Irland råder ännu en relativt traditionell 
kvinnosyn. Katolska kyrkan, som har en mycket stark roll i Irland, förespråkar 
starkt att kvinnors plats främst är i hemmet och i familjen. Denna traditionella 
kvinnosyn innebär inte bara att det är svårt för kvinnor att nomineras, utan 
även att det är få kvinnor som vill engagera sig politiskt (Galligan 1998:38-39, 
Galligan 2005:68-70). Slutligen är det i Irland, precis som i Frankrike och i 
Grekland, de politiska partierna som stänger ute kvinnor från politiska uppdrag. 
De irländska partierna nominerar ytterst få kvinnor. Detta gäller speciellt 
konservativa Fianna Fáil och kristdemokratiska Fine Gael. I dessa partier har 
det länge knappt funnits något stöd för kvinnliga politiker överhuvudtaget. 
Även om de irländska partierna har varit lika sena att nominera kvinnor som de 
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grekiska och franska partierna, har frågan diskuterats längre i Irland. Redan i 
början av 1970-talet rekommenderade en statlig utredning att partierna skulle 
nominera kvinnliga kandidater i högre utsträckning samt även öka kvinnorepre-
sentationen i den interna partistrukturen (Galligan & Wilford 1999a:144-153, 
Galligan 2005:71-72). 

I både Fianna Fáil och Fine Gael skedde under 1970-talet vissa attitydför-
ändringar mot kvinnliga kandidater. Under 1980-talet bildades det kvinnoför-
bund i båda partierna. Kvinnoförbunden syftade till att öka andelen kvinnliga 
medlemmar, att uppmuntra kvinnors politiska deltagande och att påverka 
partiets politik. Någon större förändring i kvinnorepresentationen har dock inte 
skett i partierna. Båda partierna är helt emot könskvotering. Socialdemokratiska 
Labour har länge förespråkat jämställdhet – samtidigt som kvinnor var helt 
frånvarande från alla maktposter i partiet. Under 1980-talet intensifierade 
Labours kvinnoförbund, som hade funnits sedan 1970-talet, sina försök att öka 
partiets kvinnorepresentation. Samtidigt inspirerades partiet i mitten av 1980-
talet av kvoteringsförsök i andra länders socialdemokratiska partier. År 1991 in-
fördes för första gången en könskvot på 20 procent i parlamentsvalet. År 1995 
ökade den till 25 procent. I de mindre och relativt nybildade partierna, som 
Democratic Left, Progressive Democrats och Green Party, har kvinnor en mer 
självklar roll. Dessa nya partier styrs, till skillnad från de tre stora partierna, inte 
av gamla partitraditioner. I både Democratic Left och Progressive Democrats 
var kvinnor med och grundade partiet och ser därmed inte något behov av ett 
kvinnoförbund. I Green Party och Democratic Left tillämpas en könskvot på 
40 procent. I de nya partierna har det således varit lättare att införa en högre 
könskvot än i Labour (Galligan 1998:35-36, Galligan & Wilford 1999b:159-
165). 

I Irland tillämpas ett proportionellt valsystem med en överförbar röst (eg. 
single transferable vote system, STV) där man rangordnar partiernas kandidater. 
Detta valsystem anses förstärka den klientilism, lokalcentrering (eg. localism) och 
personfixering som fortfarande i hög grad dominerar den irländska politiken 
(Farrell 2001:123-150). Det finns en tendens att valsystemet gynnar manliga 
kandidater, eftersom de vanligtvis får avsevärt fler röster än kvinnliga kandida-
ter. Kvinnorörelsen har dock sedan 1970-talet försökt påverka väljarna att rösta 
på kvinnor. Vid flera val har många väljare, både kvinnor och män, valt att 
splittra sin röst genom att i första hand röst på en kvinna i ett parti och i andra 
hand på en kvinna i ett annat parti, istället för på en man i det första partiet 
(Lakeman 1994:45-54). Precis som i Frankrike är dock frågan om det inte är 
den politiska kulturen och partiernas ovilja att nominera kvinnor som bär den 
främsta skulden till kvinnors låga politiska representation, och inte valsystemets 
utformning (Farrell 2001:167). 
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7.6 Sammanfattande diskussion 

Utvecklingen i länderna med hög kvinnorepresentation kan beskrivas i termer 
av perioder av stabilitet som varvas med perioder då andelen kvinnor i parla-
mentet förändras.16 Denna stabilitet behöver dock inte bara innebära att 
kvinnorepresentationen ligger fastlåst på en viss procentsats, utan kan även 
innebära att kvinnorepresentationen ökar sakta och gradvis. I det första fallet 
kan det vara så att det finns en norm att en viss andel kvinnor skall vara med i 
politiken. Denna andel kan vara hög, t.ex. 50 procent, eller låg, t.ex. en kvinna 
per parti. Det kan naturligtvis också handla om en norm om att kvinnor inte 
bör deltaga i politiken överhuvudtaget. I det andra fallet kan det vara så att det 
finns en norm om att andelen kvinnliga ledamöter skall öka sakta över tid för 
att så småningom uppnå 50 procent eller t.ex. att andelen kvinnliga ledamöter 
skall öka sakta i takt med att antalet kvinnliga partimedlemmar ökar. Dessa 
perioder av stabilitet varvas emellertid med val då kvinnorepresentationen för-
ändras kraftigt, vilket i kapitlet betraktas som ”formativa moment”. De formati-
va momenten innebär att något händer som partierna måste förhålla sig till och 
som leder till att andra aktörer ges chans att påverka partierna.  

De tre fallen med hög kvinnorepresentation visar att både aktörer och insti-
tutioner behövs för att förstå kvinnorepresentationens utveckling över tid. 
Samtidigt verkar även strukturen vara viktiga. Det är egentligen bara partierna 
som kan förändra kvinnorepresentationen, eftersom det är de som nominerar 
och rangordnar kandidater inför val. Partierna påverkar varandra, genom att ett 
parti måste förhålla sig till de andra partiernas åtgärder för att inte hamna i ett 
underläge och tappa röster. Partierna påverkas även av andra aktörer, t.ex. av 
kvinnorörelsen och regeringen som ställer krav på partierna. Under formativa 
moment reagerar partierna på dessa krav genom någon form av institutionell 
förändring. Dessa institutioner kan utgöras av normer, kvoteringsregler, nomi-
neringskriterier eller annat.  

I Frankrike, Grekland och Irland har kvinnorepresentationen präglats av 
kontinuitet under hela efterkrigstiden; den har legat stabilt på en låg nivå. Det 
finns flera faktorer som kan bidra till förståelsen av varför kvinnorepresentatio-
nen knappt har förändrats över tid i de tre fallen med låg kvinnorepresentation. 

                                                 
16 Även om förändringen efter enstaka val kan ses som kraftig när dessa enskilda länder 

analyseras, är den egentligen inte särskilt dramatisk i ett internationellt perspektiv. Dahle-
rup väljer att benämna de nordiska ländernas utveckling som att de följer ”det inkremen-
tella spåret” (the incremental track). Med detta avses att kvinnorepresentationen ökat gradvis 
över tid och att könskvotering införts när kvinnorepresentationen redan varit relativt hög. 
Motsatsen är länder som följer ”snabbspåret” (the fast track), d.v.s. länder med en relativt 
låg kvinnorepresentation som inför könskvotering varpå kvinnorepresentationen blir 
avsevärt mycket högre än tidigare (Dahlerup 2006:6-9).  
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En förklaring kan vara att det aldrig har uppstått något potentiellt formativt 
moment som har gett t.ex. kvinnorörelsen möjlighet att påverka partierna. En 
annan förklaring kan vara att det visserligen har skapats formativa moment, men 
att det inte finns några aktörer som har utnyttjat chansen att förändra kvinno-
representationen.  

I Grekland och Frankrike infördes kvinnlig rösträtt avsevärt senare än man-
lig. Detta innebär att de politiska partierna har en lång tradition av att vara orga-
nisationer enbart för män, vilket kan förklara varför kvinnor inte släpps in. I 
Irland infördes manlig och kvinnlig rösträtt med kortare mellanrum, men med 
tanke på den ytterst traditionella kvinnosyn som länge dominerat Irland, är det 
inte osannolikt att tänka sig att partierna även i Irland har varit mansdomine-
rade under en längre period. Det finns emellertid nyare partier där både kvinnor 
och män är aktiva utan problem. De tre ländernas politiska kultur, som präglas 
av klientilism, personalism och lokalcentrering, är ytterligare något som försvå-
rar kvinnors politiska deltagande. 

I alla tre länderna fungerar partierna som grindvakter, som i hög grad 
stänger ute kvinnliga kandidater. När kvinnor väl börjar nomineras i lite större 
omfattning, finns ett tydligt mönster att de främst placeras på icke valbara plat-
ser (Grekland) eller i omöjliga valkretsar (Frankrike). I Irland, där det är väljaren 
och inte partiet som rangordnar kandidaterna, missgynnas de kvinnliga väljarna 
istället av bristande stöd från partierna samt en tendens att väljarna föredrar 
manliga politiker. I länderna har det gjorts vissa försök med kvotering. Köns-
kvoten är dock låg och det är få partier som tillämpar könskvotering. 

Studierna av Sverige, Norge och Nederländerna visade tydligt hur en ökad 
kvinnorepresentation eller könskvotering i ett parti tvingade övriga partier att 
förhålla sig till detta – de ”smittades” av detta (Matland & Studlar 1996) – och 
införa åtgärder i det egna partiet för att inte tappa röster. Konkurrensen mellan 
de röstmaximerande partierna gynnade således kvinnorepresentationen. I 
Frankrike, Grekland och Irland finns det däremot inte minsta tecken på att 
partierna påverkar eller ”smittar” varandra i denna fråga. Kvinnor i politiken är 
inte en prioriterad fråga för väljarna i dessa länder, som än idag präglas av en 
relativt traditionell kvinnosyn i många avseenden. Att ett parti inför köns-
kvotering eller höjer sin kvinnorepresentation, utgör således inget ”hot” mot 
övriga partier i konkurrensen om röster. Innan partierna har incitament att öka 
sin kvinnorepresentation i röstmaximerande syfte, krävs således att kvinno-
representationen är en fråga som många av väljarna bryr sig om. Dit har man 
ännu inte kommit i dessa länder. 

Slutsatsen blir att det inte räcker med en viss uppsättning aktörer och insti-
tutioner för att kvinnorepresentationen skall öka. Det krävs också en strukturell 
kontext som är gynnsam för kvinnors politiska deltagande. Den viktigaste kom-
ponenten i denna bör vara en norm om att kvinnor kan och bör vara politiskt 
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aktiva precis som män. I Sverige, Norge och Nederländerna dominerar idag en 
positiv syn på kvinnors politiska deltagande. Detta beror förmodligen på såväl 
välfärdssamhällets framväxt, jämställdhet i både det privata och offentliga samt 
en sekulariserad kultur. I Frankrike, Grekland och Irland är välfärdssamhället 
inte lika väl utbyggt, jämställdheten inte lika väl utvecklad samt kulturen – i 
framför allt Grekland och Irland – inte lika sekulariserad. Detta kan vara förkla-
ringen till att utvecklingen över tid varierar mellan länderna. 
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K A P I T E L  8  
 

Kvinnorepresentation 
i svenska och norska kommuner 

I detta kapitel skall den rumsliga variationen i kvinnorepresentationen i kom-
munfullmäktige analyseras. Tidigare i avhandlingen har kvinnorepresentationen 
i kommunfullmäktige i de västeuropeiska länderna kartlagts och analyserats på 
aggregerad nivå. I detta kapitel tas steget ner på lokal nivå då den rumsliga 
variationen inom länderna analyseras.  

I kapitlet kommer kommunfullmäktige i två länder att studeras. De skall 
enligt studiens forskningsdesign väljas bland de länder som studerades i före-
gående kapitel (kapitel 7). De två länder som väljs är Sverige och Norge. Det är 
logiskt att välja två länder med hög kvinnorepresentation i kommunfullmäktige, 
eftersom det då bör finnas en större rumslig variation. Dessutom finns det en 
pragmatisk motivering: Det visade sig vara svårt nog att få fram historisk 
statistik över den genomsnittliga kvinnorepresentationen i de flesta andra väst-
europeiska länder (kapitel 6). Att då försöka få fram uppgifter om såväl kvinno-
representationen som oberoende variabler för alla kommuner under hela efter-
krigstiden bedömer jag som omöjligt för en majoritet av Västeuropas länder. 
Detta innebär dock inte att en studie av något utomnordiskt land hade varit 
teoretiskt ointressant, bara praktiskt ogenomförbar inom ramen för denna av-
handling.  

Tillgången på kommundata för Sverige är mycket god, men trots detta är 
den rumsliga variationen i kvinnorepresentationen på kommunal nivå i Sverige 
nästan outforskad. Även när det gäller Norge är tillgången på data god. De 
norska kommunerna har dock, till skillnad från de svenska, varit föremål för 
flera tidigare studier. I både Sverige och Norge sammanfaller andelen kvinnor i 
riksdagen respektive stortinget i hög grad med den genomsnittliga kvinnorepre-
sentationen på kommunal nivå. Däremot är variationen mellan kommunerna 
inom respektive land kraftig och denna variation är intressant att analysera när-
mare. Kvinnorepresentationen på kommunal nivå studeras i kommunfullmäktige i 
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Sverige och kommunestyrene i Norge.1 Även om vissa jämförelser görs mellan 
länderna, behandlas kommunerna i respektive land separat i kapitlet. 

Syftet med detta kapitel är således att analysera kvinnorepresentationens 
variation i kommunfullmäktige i Sverige och Norge. För det första kartläggs hur 
andelen kvinnor i kommunfullmäktige varierar över tid och rum i Sverige res-
pektive i Norge. Dessutom jämförs utvecklingen i de två länderna. Kartlägg-
ningen görs så långt bak i tid som möjligt, men försvåras av dels kommunsam-
manslagningsreformer, dels den begränsade tillgången på data längre bak i tid.2 
För det andra analyseras variationen i kvinnorepresentationen i respektive land. 
Fokus ligger främst på den rumsliga variationen under efterkrigstiden. Före 
dess är nämligen kvinnorepresentationen så låg att det i princip inte finns någon 
intressant variation att undersöka. 

Detta kapitel utgörs härnäst av en bakgrundsbeskrivning av svenska och 
norska kommuner (avsnitt 8.1) samt en kortare genomgång av tidigare forsk-
ning och kapitlets teoretiska utgångspunkter (avsnitt 8.2). Därefter diskuteras 
det material som har analyserats (avsnitt 8.3) samt kvinnorepresentationens 
variation över tid och i rum i båda länderna kartläggs (avsnitt 8.4). Sedan 
analyseras den rumsliga variationen i först Sverige (avsnitt 8.5) och därefter 
Norge (avsnitt 8.6). I avsnitt 8.5 och 8.6 analyseras, för det första, sambanden 
mellan kvinnorepresentationen och ett antal struktur- och institutionsvariabler 
för att synliggöra hur denna samvariation har utvecklats över tid. För det andra 
görs en multivariat analys där dessa variablers effekt på kvinnorepresentationen 
testas. För det tredje görs en poolad tidsserieanalys av hela efterkrigstiden. För 
det fjärde görs en mer utvecklad multivariat analys av de senaste två valen i 
Sverige. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion (avsnitt 8.7). 

8.1 Svenska och norska kommuner – bakgrund 

Både Sverige och Norge har, internationellt sett, mycket stora kommuner yt-
mässigt. De svenska kommunerna är dock mer än dubbelt så stora som de 
norska, både med avseende på areal och invånarantal. I Sverige är Bjurholm 
landets minsta kommun med drygt 2.600 invånare. Ett tiotal kommuner har 

                                                 
1  I kapitlet benämns, för enkelhets skull, dessa organ för kommunfullmäktige i båda länderna. 
2  Det sistnämnda gäller framför allt Sverige och diskuteras mer i avsnitt 8.3 nedan. För 

Norge finns data att ladda ner på Internet från NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig data-
tjeneste) för hela efterkrigstiden, vilket går relativt snabbt och smidigt. För Sverige finns 
data inte att ladda ner förrän för 1982 (från Sveriges statistiska databaser, SCB). Detta 
innebär att data för övriga år måste matas in manuellt från Sveriges offentliga statistik 
(SOS), vilket är tidskrävande eftersom det handlar om ett stort antal kommuner (se tabell 
8:4 nedan). Därför analyseras bara valen fr.o.m. 1954.  
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under 5.000 invånare. I Norge finns det ett hundratal kommuner med färre än 
2.000 invånare och ett tjugotal kommuner har färre än 1.000 invånare.  

Tabell 8:1. Sverige och Norge, jämförelse av kommunstruktur. Uppgifterna avser 2005. 
GENOMSNITT FÖR LANDETS KOMMUNER 

 
ANTAL  

KOMMUNER Antal invånare Areal (km2) 
Antal kommunfull-
mäktigeledamöter 

Andel kvinnliga 
ledamöter 

SVERIGE 290 30.700 1.552 46 42 % 
NORGE 434 10.300 705 28 35 % 

 

Källa: Lidström (2003), SCB Statistikdatabasen, SSB Statistikkbanken. 

De allra minsta kommunerna i Norge är små öar med bara ett par hundra 
invånare. De svenska och de norska kommunerna fyller emellertid samma 
funktion i samhället. I båda länderna har kommunerna allmän kompetens. 
Kommunerna har en central roll i välfärdssamhället. Den kommunala självsty-
relsen är viktig i båda länderna. Däremot finns det vissa skillnader i de politiska 
institutionernas utformning, såsom valsystem, partisystem och politisk organisa-
tion. 

8.1.1 Politisk organisation 

I båda länderna utgörs kommunernas högsta beslutande organ av ett folkvalt 
kommunfullmäktige (kommunestyre i Norge). Antalet ledamöter bestäms efter en 
gradskala, som i Sverige tar hänsyn till antalet röstberättigade kommuninvånare 
och i Norge till antalet kommuninvånare totalt. I Sverige kan fullmäktige som 
minst bestå av 31 ledamöter (färre än 12.000 röstberättigade invånare). I de 
största kommunerna (fler än 36.000 röstberättigade invånare) måste fullmäktige 
bestå av minst 61 ledamöter, med undantag för Stockholm (minst 101 ledamö-
ter) (SvKL, 5 kap. 1 §). I början av 2000-talet fanns det 39 kommuner i Sverige 
vars fullmäktige består av det minsta tillåtna antalet ledamöter, d.v.s. 31 stycken. 
I Norge däremot är det lägsta antalet tillåtna ledamöter i fullmäktige bara 11 
stycken. I de fem största kommunerna, som har fler än 100.000 invånare, skall 
det finnas minst 43 ledamöter (NoKL, Kap. 2 § 7). År 2005 fanns det ingen 
kommun i Norge som har bara elva ledamöter i kommunfullmäktige, men ett 
tiotal kommuner har tretton ledamöter. Kommunfullmäktigeförsamlingarna i 
Norge är således avsevärt mindre än i Sverige.3  
                                                 
3  I kapitlet har antal ledamöter i kommunfullmäktige inte inkluderats som en oberoende 

variabel eftersom detta blir problematiskt över tid. Det blir inte rättvisande att konstruera 
variabeln som ett genomsnitt av aggregerade kommuner och det blir inte heller rättvisande 
att konstruera variabeln som summan av de olika fullmäktigeförsamlingarna. I båda fallen 
kan det bli en bias. 
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I båda länderna väljer fullmäktige en ordförande som leder fullmäktiges samman-
träden. I Sverige väljs ordföranden bland fullmäktiges ledamöter (SvKL 5 kap.  
6 §). Denne har främst representativa uppgifter och saknar beslutsmakt (Peters-
son 1998b:145). Norska kommuner kan antingen tillämpa ett traditionellt styre 
eller ett parlamentariskt styre. I norska kommuner som tillämpar traditionellt 
styre, d.v.s. som det svenska systemet, väljs ordföranden bland kommunstyrel-
sens medlemmar och är således ordförande i båda organen. Denne är kommu-
nens främsta representant både inom kommunen och utanför och är vanligtvis 
heltidsarvoderad. I kommuner som tillämpar ett parlamentariskt styre, väljs 
ordföranden bland ledamöterna i kommunfullmäktige. Ordföranden har i 
dylika kommuner en roll som mer påminner om den i Sverige (NoKL kap. 2 § 
9, jfr. Mjeldheim 1995:160).  

Dessutom finns det i båda länderna ett styrande och samordnande organ, 
som utses av kommunfullmäktige. I Sverige utgörs detta av kommunstyrelsen, som 
måste bestå av minst fem ledamöter och som vanligtvis tillsätts proportionellt. 
Majoritetsstyre är dock möjligt. Kommunstyrelsens ordförande utses av full-
mäktige (SvKL 6 kap. § 9-15). Ordföranden i kommunstyrelsen är vanligtvis 
heltidsarvoderad och benämns då kommunalråd. Denna har en stark ställning. 
Stora kommuner kan ha flera kommunalråd (Gustafsson 1999:139-142). I 
norska kommuner med ett traditionellt styre väljs kommunstyrelsen (formann-
skapet) av fullmäktige och denna skall bestå av minst fem ledamöter. Kommun-
fullmäktiges ordförande fungerar i dessa fall även som ordförande i kommun-
styrelsen (NoKL kap. 2 § 8).4 

8.1.2 Valsystem och politiska partier 

I Sverige tillämpas gemensam valdag för riksdags- och kommunalval sedan 
valet 1970. Detta tillsammans med bland annat kommunsammanslagningarna 
och införandet av partistöd ledde till att partipolitiseringen på kommunal nivå 
kulminerade på 1970-talet och samlingslistorna ersattes av såväl rikspartier som 
lokala partier (se t.ex. Bäck m.fl. 2005:337-348). I Norge håller man, till skillnad 
från Sverige, inte val till storting och kommunfullmäktige samma år som Stor-
tingsvalet utan två år därefter. Trots detta är kommunalvalen i Norge starkt 
partipolitiserade och valkampanjerna har en tydlig rikspolitisk prägel. Eftersom 
kommunalvalen ligger mitt emellan två stortingsval, tolkas ofta resultatet i kom-

                                                 
4  Om ett parlamentariskt styre tillämpas, vilket dock är mycket ovanligt, väljer fullmäktige 

ett kommuneråd som styr kommunen som en ”regering” med kollektivt ansvar inför full-
mäktige. Fullmäktige utser även en ordförande i kommunerådet, kommunerådslederen, som 
fungerar som kommunens ”statsminister” (NoKL kap. 3 § 18-20, jfr. Mjeldheim 
1995:161). 
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munalvalen som ett betyg på den förda politiken på nationell nivå (Mjeldheim 
1995:162-164).  

I Sverige används ett proportionellt valsystem med partilistor i kommunal-
valet. Sedan 1998 har väljarna möjlighet att personrösta genom att kryssa för 
kandidater man vill stödja. Detta är dock begränsat till en kandidat per valsedel. 
För att personvalet skall ha någon effekt, skall dock kandidaten ha fått minst 
fem procent av rösterna i valkretsen (Vallagen 14 kap. 13 §). Strykning av 
kandidater är inte möjligt sedan personval infördes. Eftersom väljarnas möjlig-
heter att påverka fullmäktiges sammansättning är små, både före och efter infö-
randet av personval, kan Sverige sägas ha ett system med i princip spärrade listor. 
Detta innebär att det i praktiken är partierna som har all kontroll över nomine-
ring och rangordning av kandidater.  

Även i Norge tillämpas ett proportionellt valsystem med personvalsinslag, 
som dock har avsevärt större påverkan än i Sverige. Väljarna kan dels kryssa för 
kandidater som de vill stödja och ger då dessa kandidater en tilläggsröst. Antalet 
kandidater som får kryssas för är inte begränsat. Väljarna kan dessutom ge en 
personröst till kandidater på andra partilistor genom att skriva dessa kandidaters 
namn på listan de röstar på. Denna röst kallas ”slengere”. Dylika personröster får 
dock ges till maximalt en fjärdedel av det antal ledamöter som skall väljas in i 
kommunfullmäktige, dock alltid minst fem stycken (Valgloven kap. 7 § 2). 
T.o.m. valet 1999 hade väljarna även möjlighet att stryka kandidater. I Norge 
kan också partierna kumulera genom att föra upp sina främsta kandidater två 
gånger på partilistan. Det maximala antalet tillåtna kumulerade kandidater 
varierar mellan 4-10 stycken beroende på fullmäktiges storlek (Valgloven kap. 6 
§ 6). Valsystemet har förändrats ett flertal gånger under 1900-talet, främst med 
avseende på väljarnas möjlighet att påverka valsedlarnas utseende som har 
begränsats och partiers kumuleringsmöjlighet som har stärkts. Fram till 1974 
var det också möjligt för väljarna att föra upp s.k. vilda kandidater som 
”slengere”, d.v.s. personer som inte stod med på något partis lista (se NOU 
2001:3). I Norge ligger valsystemet således nära fria partilistor. Flera studier har 
dock visat att de väljare som intensivt använder sig av möjligheten att person-
rösta ofta redan är engagerade i politiska partier, vilket innebär att partierna 
trots allt har stor makt både vid nominering av kandidater och vid person-
röstandet då det definitivt bestäms vilka kandidater som väljs (se t.ex. Hellevik 
& Bjørklund 1991). 
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8.2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

8.2.1 Tidigare forskning om kvinnorepresentation 
i svenska och norska kommuner 

Kvinnors politiska representation på kommunal nivå i Sverige är inte särskilt ut-
forskat. De få studier som har gjorts av kvinnor i kommunalpolitiken i Sverige 
har främst fokuserat på kvinnliga kommunalpolitikers intressen, upplevelser, 
strategier och inflytande utifrån en rad olika perspektiv (se t.ex. Pincus 1995, 
Hedlund 1996, Westerlund 1997, Björk 1999, Folkesdotter 2002, Svaleryd 2002, 
Bengtsson 2003, Gustafsson 2004, Westerlund 2005). Det finns bara ett fåtal 
mindre studier som analyserar varför kvinnorepresentationen varierar mellan de 
svenska kommunerna. Eduards förklarar i en studie från slutet av 1970-talet 
varför andelen kvinnliga kommunfullmäktigeledamöter varierar mellan olika 
kommuner utifrån en socioekonomisk förklaringsmodell (Eduards 1979:7-11). 
Bergström tittar på kvinnorepresentationens samvariation med näringsstruktu-
ren i ett tjugotal kommuner efter valet 1991 (Bergström 1996). Johansson väljer 
i sin studie av kvinnorepresentationen i kommunerna 1994 att testa om det är 
könsmaktsordningen, den socioekonomiska strukturen eller de politiska institu-
tionerna i kommunerna som kan förklara den rumsliga variationen i kvinno-
representationen. Könsmaktsordningen operationaliseras som hur omsorgen 
om barn i åldern 1-6 år är organiserad (Johansson 2001:63-91). Bäck och 
Öhrvall analyserar kvinnorepresentationen efter valet 2002 utifrån socioekono-
miska och institutionella variabler (Bäck & Öhrvall 2004:32-34). 

När det gäller Norge finns det flera studier som fokuserar just på kvinnors 
politiska representation. I slutet av 1970-talet kom Skards bok om de s.k. 
”kvinnokupperna” i valet 1971, då kvinnor genom personröster erhöll en stor 
andel av mandaten i kommunfullmäktige i flera norska kommuner (Skard 
1979). I en senare bok undersöker Skard tillsammans med Hellevik varför 
andelen kvinnor är lägre än andelen män i kommunfullmäktige (Hellevik & 
Skard 1984). Förklaringen söks främst i politiska variabler. Hellevik och Bjørk-
lund har i tre olika böcker studerat kvinnorepresentationen i norska kommuner. 
I en studie testas om personvalet, partiernas rekryteringsprocess och olika 
socioekonomiska faktorer kan utgöra hinder för kvinnors kommunalpolitiska 
engagemang (Bjørklund & Hellevik 1987). I två andra studier undersöks dels 
hur personvalssystemet påverkar kvinnorepresentationen på kommunal nivå 
(Hellevik & Bjørklund 1991), dels varför kvinnorepresentationen i kommun-
fullmäktige minskade efter valet 1991 (Hellevik & Bjørklund 1994). En senare 
studie, genomförd av Raaum, förklarar den rumsliga variationen i kvinno-
representation genom kulturella, socioekonomiska och politiska variabler 
(Raaum 1995, Raaum 1998). 
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Studierna av Norge pekar dels på att den rumsliga variationen kan förklaras av 
strukturella faktorer, dels på att det finns inslag i det norska valsystemet, som 
personval, som tenderar att missgynna kvinnliga kandidater. De två svenska 
studierna har ett mer spretande resultat, där Eduards (1979) och Bergström 
(1996) menar att kommunernas socioekonomiska struktur är det som förklarar 
variationen medan Johansson (2001) hävdar motsatsen. Bäck & Öhrvall (2004) 
visar på både den socioekonomiska strukturens som de politiska institutioner-
nas betydelse. Ett problem med dessa studier, såväl de svenska som de norska, 
är att de är statiska i tid, d.v.s. ingen studie analyserar variationen vid flera olika 
tidpunkter. Samtidigt diskuteras inte alltid detta problem, utan resultaten av sta-
tistiska analyser för enskilda år generaliseras som om de vore allmängiltiga för 
en längre tidsperiod. Detta är förmodligen anledningen till att resultaten varie-
rar. Nästan alla studier har dessutom ganska många år på nacken. Det finns 
endast en studie som behandlar kvinnorepresentationen under 1990-talets 
andra hälft eller senare. 

8.2.2 Strukturer eller institutioner?  

I detta kapitel utgår jag från att man mycket förenklat kan kategorisera kom-
muner som traditionella eller modernistiska med avseende på könsmaktsord-
ningen (Forsberg 1996, Forsberg 1997). Det är troligt att kvinnorepresenta-
tionen är högre i kommuner med en mer modernistisk struktur och således ett 
modernistiskt könskontrakt än i mer traditionella kommuner. De struktur-
variabler som jag använder för att operationalisera detta, redovisas i tabell 8:2 
nedan. Tyvärr har det inte varit möjligt att inkludera variabler som mer konkret 
visar på kvinnors position i samhället, t.ex. kvinnors förvärvsfrekvens, utbild-
ning och lön, eftersom detta inte finns tillgängligt bakåt i tiden. Samtidigt är 
analysen ändå intressant eftersom jag vill testa vilken effekt mer bakomliggande 
strukturella variabler har. Enligt teorin är ju kvinnors hela position i samhället 
(på arbetsmarknaden, i familjen och i politiken) den beroende variabeln, medan 
den bakomliggande strukturen är den oberoende variabeln. 

Samtidigt påverkas könsrelationer på lokal nivå naturligtvis även av generella 
fenomen på nationell nivå, såsom välfärdssystem och jämställdhetspolitik. Den 
nationella politiken får ändå sin prägel av den lokala kontexten (Forsberg 1996, 
Forsberg 1997). Kvinnor och män har t.ex. samma möjlighet i alla kommuner 
att fördela föräldraledighet mellan sig, men om och hur detta görs varierar 
kraftigt mellan olika kommuner. På samma sätt har alla barn rätt till barn-
omsorg om föräldrarna arbetar, men om denna ges av en privat dagmamma 
eller i kommunal förskola varierar. Det bör vara så att dessa politiska åtgärder 
samt normer från nationell nivå på sikt bidrar till att kommunerna konvergerar 
och att vi i början av 2000-talet inte har lika skarpa skillnader mellan 
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traditionella och modernistiska kommuner som för 40 år sedan. Därför 
kompletteras modellen i tabell 8:2 med variabler som mäter kvinnors position i 
familjen och i lokalsamhället. Detta görs dock bara för de två senaste valen och 
bara för Sverige.  

Tabell 8:2. Kapitlets oberoende strukturella variabler 
Traditionell struktur: Modernistisk struktur: 
Liten befolkning Stor befolkning 
Låg könskvot Hög könskvot 
Låg befolkningstäthet/tätortsgrad Hög befolkningstäthet/tätortsgrad 
Hög sysselsättning inom jordbruk Låg sysselsättning inom jordbruk 
Hög sysselsättning inom industri Låg sysselsättning inom industri 
Hög kyrksamhet Låg kyrksamhet 
Hög frikyrklighet (Sverige) Låg frikyrklighet (Sverige) 

 Låg kvinnorepresentation ??  Hög kvinnorepresentation ?? 
 

För samtliga år kontrolleras den strukturella modellen i tabell 8:2 mot en insti-
tutionell modell (tabell 8:3). I jämförande länderstudier är valsystemets utform-
ning ofta en av de viktigaste förklaringarna när det gäller variationen i kvinno-
representation. Det finns dock ingen variation i valsystemets utformning mellan 
kommunerna och det är faktiskt så att det inte finns några större skillnader 
överhuvudtaget i de formella politiska institutionerna. Två variabler som skulle 
kunna vara intressanta, men som det inte går att hitta uppgifter om under hela 
efterkrigstiden, är antal ledamöter i fullmäktige och valkretsstorlek (se t.ex. 
Matland 1995:282-284, Raaum 1995:267-269). Båda dessa variabler fångas dock 
delvis upp av befolkningsstorleken, eftersom både fullmäktiges storlek och 
valkretsstorleken samvarierar med denna (jfr. Raaum 1995:267).  

En viktig institutionell variabel som går att fånga upp är fullmäktiges parti-
sammansättning. Enligt jämförande länderstudier tenderar partier till vänster att 
föra fram kvinnliga kandidater i högre grad än partier till höger (se t.ex. Rule 
1987:479, Caul 1999, Reynolds 1999:552, Kenworthy & Malami 1999:238, 
Kittilson 2006). Det kan bero på att högerpartier har en mer traditionell syn på 
kvinnors roll och ofta tar avstånd från varvade listor och kvotering. Jämställd-
hetsfrågor tenderar dessutom att vara viktigare i vänsterpartier (se t.ex. Kittilson 
2006:45-46, jfr. Raaum 1995:265-266). Det kan också handla om att partier till 
vänster har fler kvinnliga väljare och därmed tvingas eller motiveras att 
nominera fler kvinnliga kandidater. Ytterligare en förklaring kan vara att fler 
kvinnor helt enkelt engagerar sig i partier till vänster och därmed också står till 
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förfogande inför val (Bäck & Öhrvall 2004:34).5 Det är troligt att dessa 
tendenser återfinns även på lokal nivå. 

Andra skillnader mellan kommunerna är valdeltagande, personröstande och 
– i Norge – partiernas kumulering. Dessa tre variabler fångar upp tre politiska 
institutioners (rösträtt, personval och kumulering) genomslag i kommunerna. Ett 
högt valdeltagande innebär att det finns ett intresse för den formella politiken 
bland medborgarna, men det innebär också – framför allt längre bak i tiden – 
att det är många kvinnor som röstar, vilket kan anses ställa krav på partierna för 
att tilltala kvinnliga väljare (jfr. McAllister & Studlar 2002:8).  

Tabell 8:3. Kapitlets oberoende politiskt-institutionella variabler 

Låg andel vänstermandat Hög andel vänstermandat 
Lågt valdeltagande Högt valdeltagande 
Högt personröstande Lågt personröstande 
Hög andel kumulerade kandidater (Norge) Låg andel kumulerade kandidater (Norge) 
Låg kvinnorepresentation tidigare år Hög kvinnorepresentation tidigare år 

 Låg kvinnorepresentation ??  Hög kvinnorepresentation ?? 
 

Personval kan vara positivt för kvinnorepresentationen, eftersom väljare som 
eftersträvar en jämnare könsfördelning kan gynna detta genom att kryssa för en 
kvinnlig kandidat. Om däremot den rådande kulturen är traditionell och attity-
den är skeptisk mot kvinnliga politiker, kan kvinnliga kandidater istället miss-
gynnas (Hellevik & Bjørklund 1991, Raaum 1995:257). Tidigare studier har visat 
att svenska och norska väljare – både män och kvinnor – tenderar att främst 
lägga sin personröst på manliga kandidater (se t.ex. Bjørklund & Hellevik 1987, 
SOU 1999:136). Ett högt personröstande borde således påverka kvinnorepre-
sentationen negativt i Norge där det har en direkt effekt, men kanske inte lika 
tydligt i Sverige. Däremot kan ett högt personröstande i Sverige vara en 
indikator på en mer individualiserad politisk kultur som skulle kunna missgynna 
kvinnor. Partiernas kumulering i Norge påverkar enligt tidigare forskning 
kvinnorepresentationen negativt (Bjørklund & Hellevik 1987).  

En sista variabel att analysera är tidigare års kvinnorepresentation. I ett sam-
hälle med en tradition av politiskt engagerade kvinnor och kvinnliga politiker, 
finns vanligtvis en positiv attityd gentemot kvinnliga politiker. Det är således 
troligt att en kommun som har tradition av en hög andel kvinnliga ledamöter, 
fortsätter att ha en hög kvinnorepresentation.  

                                                 
5  Med ”vänsterpartier” avses socialistiska och kommunistiska partier som i kapitel 6 (jfr. 

Lane m.fl. 1997). I Sverige räknas socialdemokraterna samt vänsterpartiet (f.d. Vänster-
partiet kommunisterna) som vänsterpartier. I Norge räknas Det Norske Arbeiderparti, 
Socialistisk Venstre, Rød Valgallianse och Norges Kommunistiske Parti som vänster-
partier. 
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8.2.3 Summering 

Flera av de tidigare studier som nämndes ovan (avsnitt 8.2.1), visade att struk-
turer inte är särskilt betydelsefulla för att förstå varför kvinnorepresentationen 
varierar. Det är fullt möjligt att det faktiskt är så att strukturella faktorer inte 
spelar någon roll för kvinnorepresentationen i slutet av den studerade perioden; 
att kvinnor rekryteras, nomineras och väljs oberoende av om de verkar i en liten 
glesbygdskommun eller en storstad. I slutet av den studerade perioden är ju 
skillnaderna mellan kvinnors villkor i olika kommuntyper inte så stora som t.ex. 
på 1960-talet (jämför en småbrukarhustrus vardag i Norrlands inland med en 
kvinna i Stockholmstrakten). Det är dock ytterst osannolikt att strukturer inte 
har spelat någon roll längre tillbaka i tiden. Däremot bör institutionsvariablernas 
effekt ha ökat över tid, bl.a. eftersom partiernas könskvotering har slagit igen på 
senare tid i både Sverige och Norge. Institutionsvariablerna har dessutom inte 
konvergerat på samma sätt som strukturvariablerna. I början av perioden förväntar 
jag mig således att finna att sambandet mellan strukturvariablerna och kvinnorepresentatio-
nen är starkare, medan sambandet mellan institutionsvariablerna är svagare. I slutet av 
perioden förväntar jag mig det motsatta. 

8.3 Material 

8.3.1 Datamaterial i kapitlet 

Kapitlets beroende variabel är andelen kvinnliga kommunfullmäktigeledamöter. 
Data för denna har hämtats från svensk respektive norsk valstatistik. Sveriges 
valstatistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och tillhandahålls av Statis-
tiska centralbyrån (SCB). Data fr.o.m. valet 1982 har hämtats från Sveriges statis-
tiska databaser som tillhandahålls av SCB på Internet. För kommunalvalen före 
dess finns inte data tillgängligt i elektronisk form. Data för tidigare val finns 
emellertid i offentligt tryck och har kodats in av författaren. Norges valstatistik 
ingår i Norges offisielle statistikk (NOS) och framställs av Statistisk sentralbyrå 
(SSB). Valsstatistiken tillhandahålls av både SSB och Norsk sammfunnsviten-
skapelig datatjenste (NSD). Den norska valstatistik som används i detta avhand-
lingskapitel har hämtats från NSDs Kommunedatabase på Internet, där det finns 
valstatistik för alla kommunalval fr.o.m. 1901.  

De oberoende variablerna för Sverige är tagna från ett flertal olika källor (se 
bilaga I). All data för perioden t.o.m. 1970 har gjorts tillgängliga av Svensk 
Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD). Detta datamaterial kommer från 
VALDATAARKIVET 1948-1970 som ursprungligen samlades in av Göran 
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Gustafsson, sociologiska institutionen vid Lunds universitet.6 För senare år 
(efter 1970) har data främst tagits från Sveriges statistiska databaser: Statistikdata-
basen på Internet, med följande undantag: Statistik om kyrksamhet och frikyrk-
lighet kommer från publikationer av Göran Gustafsson (Gustafsson 1986) och 
Margareta Skog (Skog 1992, Skog 1997). Statistik om tätortsgrad kommer från 
Glesbygdsverket. Statistik om barnomsorg och föräldraförsäkring har gjorts 
tillgängliga på Internet av SCB (SCB JämIndex). Data på de oberoende variab-
lerna för Norge är i samtliga fall tagna från NSDs Kommunedatabas på Internet 
och majoriteten av dessa variabler har ursprungligen sammanställts av SSB. Jag 
bedömer all använd data vara av såväl hög kvalitet som trovärdig. 

8.3.2 Justeringar för kommunreformer 

I både Sverige och Norge har ett flertal olika kommundelningsreformer genom-
förts under efterkrigstiden. Dessa har varit avsevärt mer genomgripande i 
Sverige än i Norge samt även ägt rum under en längre tidsperiod i Sverige. 
Sveriges kommunala indelning kan sägas ha ändrats i två stora steg. Efter andra 
världskrigets slut hade Sverige 2.514 kommuner. I början av 1950-talet genom-
fördes den s.k. storkommunreformen som innebar att antalet kommuner mer 
än halverades och 1953 fanns det kvar 1.037 kommuner. Under slutet av 1960-
talet och början av 1970-talet genomfördes den s.k. kommunblocksreformen, 
då antalet kommuner minskade i ett antal olika etapper från omkring ettusen 
ner till 278 (tabell 8:4, jfr. Petersson 1998a:63-64). Därefter har några kommu-
ner delats. År 2005 hade Sverige 290 kommuner. I Norge fanns det 742 kom-
muner efter andra världskrigets slut (1945). I början av 1960-talet påbörjades 
mer omfattande kommunsammanslagningar. År 1960 fanns det 732 kommuner 
och dessa hade 1965 reducerats till 463 stycken. År 2005 fanns det 434 kommu-
ner i Norge (tabell 8:4, jfr. Sandberg 1997:102-103).  

De flesta av dagens svenska kommuner och många av de norska kommu-
nerna är således sammanslagningar av ett flertal mindre kommuner. I kapitlet 
har dessa förändrade kommunindelningar hanterats genom att aggregera tidi-
gare års småkommuner till att motsvara dagens kommuner under hela efter-
krigstiden. Den beroende variabeln har t.ex. hanterats enligt följande: Antalet 
kvinnliga ledamöter respektive antalet ledamöter totalt i småkommunerna har 
summerats för varje kommun (enligt dagens indelning) och först därefter har 
kvinnorepresentationen beräknats. Det är således den faktiska kvinnorepresen-
tationen i kommunerna som anges och inte ett medelvärde av de ingående små-
kommunernas kvinnorepresentation. Aggregeringen av kommunerna har gjorts 

                                                 
6  Varken SSD eller primärforskaren bär ansvar för analyser eller tolkningar som presenteras 

i detta kapitel. 
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med hjälp av Wörlund & Ersson (1987) och Juvkam (1999), som båda har varit 
ovärderliga då de redovisar samtliga kommunsammanslagningar och 
kommundelningar i Sverige respektive Norge under den aktuella perioden.7  

Tabell 8:4. Antal kommuner i Sverige och Norge under efterkrigstiden (endast valår). 

 1946 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 
SV 2512 2501 1037 1036 1026 995 848 464 278 277 279 284 284 284 286 288 289 
 1945 1947 1951 1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003  
NO 742 744 744 743 739 658 454 448 442 454 454 454 436 435 435 434  

 

Källa: Svenska Kommunförbundet (2003) Antal kommuner 1930-2002; NSD Kommunedatabas. 

Aggregeringen har främst varit nödvändig för att de oberoende variablerna i de 
flesta fall är kopplade till kommunerna utifrån dagens indelning. Detta gäller 
framför allt Sverige. Aggregeringen innebär tyvärr att det egentligen inte är de 
tidigare småkommunernas kvinnorepresentation som analyseras, utan ett snitt 
av kvinnorepresentationen i dagens kommuner. Jag har genom bivariat korrela-
tionsanalys gjort några tester om det blir några skillnader i resultat beroende på 
om aggregerade kommuner eller de faktiska småkommunerna analyseras. Tes-
terna visar att det blir ungefär samma resultat.  

                                                 
7  Aggregeringen är avsevärt enklare att genomföra för Sverige än för Norge. I Sverige har 

mindre kommuner slagits samman till större som har fått helt nya kommunkoder. I det 
fall en kommundelning har ägt rum så är det en större kommun som delats i två mindre 
som var och en får nya kommunkoder. I Norge är förloppet avsevärt mer komplicerat. 
För det första innebär kommunsammanslagningarna ofta att de tidigare kommunerna 
delas i flera olika delar som var och en slås ihop med olika kommuner. I dessa fall har jag 
valt att hänföra den tidigare kommunen till den kommun till vilken den största delen av 
kommunen (mätt i antal invånare) fördes. För det andra är kommunkoderna i Norge inte 
unika för en viss kommun. En kommunkod kan ha hört till en kommun fram tills den 
slagits ihop med en annan på 1960-talet och ges sedan till en helt annan kommun vid en 
kommundelning på 1970-talet. Detta förekommer i ett tiotal fall och är ytterst problema-
tiskt och tidskrävande att hantera. Slutligen löste jag det genom att använda olika aggrege-
ringsfiler för olika år. Dessa komplicerade kommunsammanslagningar i Norge har lett till 
att det saknas data för en del kommuner på 1960-talet. Min uppfattning är dock att detta 
inte påverkar studiens resultat nämnvärt. 
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8.4 Kvinnorepresentationen 
i svenska och norska kommuner 

8.4.1 Kvinnorepresentationens utveckling över tid 

Kvinnorepresentationen i såväl parlament som kommunfullmäktige har sedan 
införandet av kvinnlig rösträtt och valbarhet ökat kraftigt, vilket visas i figur 8:1. 
Diagrammet visar hur kvinnorepresentationen på nationell och på kommunal 
nivå har utvecklats parallellt inom de bägge länderna. Det är inte heller några 
större skillnader mellan kvinnorepresentationen i parlamentet och den genom-
snittliga andelen kvinnor i kommunfullmäktige.8  

Figur 8:1. Andelen kvinnor i parlamentet och i kommunfullmäktige i Sverige och i Norge, 
1905-2003. Medelvärden. 
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Källa: Egen bearbetning av data från SOS, Kommunala valen, 1954-1966; SOS, Allmänna valen, 
1970-1979; SCB Statistikdatabaser;  NSD Kommunedatabase. 

Under 1900-talets första hälft var kommunfullmäktige i de flesta kommuner i 
både Sverige och Norge nästan helt dominerade av män. Första året då kvinnor 
                                                 
8  Figur 8:1 och tabell 8:5-8:6 baseras på data för icke-aggregerade kommuner. I övrigt är 

avsnittet baserade på aggregerade kommuner (se avsnitt 8.3.2 ovan). 
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hade rösträtt samt var valbara till kommunfullmäktige i Sverige var 1919. Det 
valet resulterade i en genomsnittlig kvinnorepresentation på 4 procent i Sveriges 
kommuner. Fram till andra världskrigets slut blev kvinnorepresentationen aldrig 
högre. Tvärtom sjönk den något. I Norge erhöll kvinnor rösträtt och valbarhet 
till kommunalvalen något tidigare. År 1910 infördes allmän kommunal rösträtt 
och valbarhet för kvinnor, men redan valet innan (1907) hade kvinnor med viss 
egendom haft möjlighet att rösta och ställa upp i val. Ända fram till andra 
världskrigets slut, låg den genomsnittliga andelen kvinnliga ledamöter i Norges 
kommuner på mellan en till tre procent. Kvinnor började vinna inträde till 
kommunfullmäktige på allvar först på 1970-talet i både Sverige och Norge. 
Först i mitten av 1980-talet översteg andelen kvinnliga ledamöter i kommuner-
na 30 procent. Om Sverige och Norge jämförs, är det tydligt att Sverige nästan 
genomgående ligger högre än Norge. Detta gäller framför allt i slutet av perio-
den. Det är dock inte några större skillnader mellan de två länderna.  

I diagrammet visas bara genomsnitt för hela landet. Detta döljer den 
variation som finns inom respektive land. I nästa steg skall därför spridningen 
mellan kommunerna i Sverige och i Norge utforskas. I tabell 8:5 redovisas 
medelvärdet, minimi- och maximivärdet, första och tredje kvartilen, standard-
avvikelsen och variabilitetskoefficienten för att undersöka spridningen mellan 
de svenska kommunerna under perioden 1954-2002.  

Tabellen visar för det första att kvinnorepresentationen ökar ganska jämnt, 
med ungefär en procent per val, fram till 1970-talet då ökningen blir avsevärt 
kraftigare. Från 14 procent 1970 ökar andelen kvinnliga ledamöter till 28 
procent 1979. Detta decennium får, såsom tidigare nämnts, förmodligen betrak-
tas som genombrottet för kvinnor i kommunalpolitiken. Sedan håller sig 
kvinnorepresentationen på en relativt jämn nivå fram till 1988, då en ökning 
sker till 33 procent. Efter valet 1994, då bl.a. socialdemokraterna införde 
”varvade listor”, ökade andelen kvinnor i kommunfullmäktige till 41 procent 
och den har sedan hållit sig på ungefär den nivån. För det andra visar tabellen 
att spridningen är ganska stor.  

Det finns dock en risk med att jämföra standardavvikelsen över tid i detta 
fall, eftersom standardavvikelsen vanligtvis är högre när medelvärdet är högre. I 
tabellen ökar standardavvikelsen dessutom fram till 1982 för att därefter mins-
ka, vilket ger ett något otydligt mönster. Istället används variabilitetskoefficien-
ten, som är standardavvikelsen dividerad med medelvärdet (Blalock 1960:73-
74). Variabilitetskoefficienten visar till skillnad från standardavvikelsen på en 
tydlig minskning över tid. Resultatet blir således att kommunerna har kon-
vergerat kraftigt över tid med avseende på kvinnorepresentationen. Detta kan 
också synliggöras genom att studera minimi- och maximivärdena. Det fanns 
länge svenska kommuner med en mycket låg kvinnorepresentation. År 1994 
fanns det en kommun i Sverige med 11 procent kvinnliga kommunfullmäktige-
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ledamöter (Svedala), samtidigt som Örebro var första svenska kommun med 
mer än hälften kvinnor i fullmäktige (51 procent). Efter det har variationsvid-
den minskat något. 

Tabell 8:5. Andel kvinnor i kommunfullmäktige. Genomsnitt för Sveriges kommuner, 
1954-2002. 

 ANDEL KVINNOR I KOMMUNFULLMÄKTIGE 
ÅR Minimum Q1 Medelvärde Q3 Maximum 

Standard- 
avvikelse 

Variabilitets- 
koefficienten N 

1954 0 5.0 9.1 12.5 30.0 5.7 0.6 1037 
1958 0 5.7 10.0 14.3 30.0 5.7 0.6 1036 
1962 0 6.7 10.8 14.3 32.0 5.7 0.5 1006 
1966 0 8.0 11.9 16.0 33.3 6.0 0.5 886 
1970 0 9.8 13.9 17.3 36.0 5.9 0.4 464 
1973 2.2 14.3 16.8 20.4 35.3 6.0 0.4 278 
1976 4.9 18.4 22.6 26.8 39.2 6.3 0.3 277 
1979 11.1 24.2 28.2 32.8 47.5 7.1 0.3 279 
1982 12.2 24.4 28.8 33.3 46.5 7.2 0.3 284 
1985 12.2 24.5 29.8 34.6 49.0 7.1 0.2 284 
1988 14.6 28.6 33.2 38.8 49.2 7.1 0.2 284 
1991 11.1 29.3 33.6 38.8 50.8 6.9 0.2 286 
1994 22.2 37.4 41.1 45.1 53.1 5.3 0.1 288 
1998 20.0 38.5 41.4 45.2 54.9 5.5 0.1 289 
2002 26.7 38.7 42.1 45.9 55.7 5.4 0.1 290 

 

Anm.: Q1 – Första kvartilen; Q3 – tredje kvartilen. 
Källor: Egen bearbetning av data från SOS, Kommunala valen, 1954-1966; SOS, Allmänna valen, 
1970-1979; SCB Statistikdatabaser.  

I tabell 8:6 redovisas motsvarande data för Norge. Tabellen visar för det första 
att även i Norge kan kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige sägas ha fått 
sitt genombrott på 1970-talet, men ökningen är inte lika kraftig som i Sverige. 
Fram till 1971 låg medelvärdet under tio procent för att 1975 öka till 15 procent 
och 1979 till 21 procent. År 1987 översteg kvinnorepresentationen 30 procent, 
men sedan har utvecklingen stannat av. År 2003 var drygt en tredjedel av 
fullmäktigeledamöterna i Norge kvinnor. För det andra visar tabellen att sprid-
ningen mellan kommunerna är ganska stor också i Norge. Standardavvikelsen 
ökar över tid, men även medelvärdet ökar. Variabilitetskoefficienten visar 
således på en minskning och även i Norge är det alltså så att kommunerna 
konvergerar med avseende på kvinnorepresentationen, men denna process har 
stannat av sedan mitten av 1980-talet. Det finns dock under hela perioden 
enstaka kommuner som avviker kraftigt från det generella mönstret, vilket 
framgår av minimi- och maximivärdena. År 1991 fanns det t.ex. fortfarande en 
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kommun, Kvitsøy, med bara manliga ledamöter i fullmäktige. Samtidigt hade en 
annan kommun, Fyresdal, 57 procent kvinnliga ledamöter.  

Även om det finns tendenser att kommunerna har konvergerat med avseen-
de på kvinnorepresentation sedan 1945, har alltså denna process mer eller 
mindre avstannat i början av 2000-talet. I Norge är det således svårt att urskilja 
lika tydliga mönster som i Sverige, samtidigt som såväl standardavvikelse som 
variabilitetskoefficient är avsevärt högre i Norge. Även om minimi- och 
maximivärdena i Norge studeras, är det tydligt att det år 2005 fanns en stor 
spridning. Variationsvidden har snarare ökat än minskat sedan 1970-talet. Detta 
beror på att det fortfarande finns kvar kommuner med en mycket låg kvinno-
representation, under tio procent, samtidigt som det också finns kommuner där 
kvinnorepresentationen är att betrakta som mycket hög, en bra bit över 50 
procent. Det är också något relativt nytt att kvinnor finns med i kommunfull-
mäktige i alla norska kommuner.  

Tabell 8:6. Andel kvinnor i kommunfullmäktige. Genomsnitt för Norges kommuner,  
1945-2003.9 
 ANDEL KVINNOR I KOMMUNFULLMÄKTIGE 
ÅR Minimum Q1 Medelvärde Q3 Maximum 

Standard-
avvikelse 

Variabilitets-
koefficienten N 

1945 0 0 2.4 4.2 23.8 4.3 1.8 743 
1947 0 0 3.6 6.3 26.7 5.2 1.4 743 
1951 0 0 4.7 8.3 30.8 5.8 1.2 740 
1955 0 0 5.4 8.8 23.8 5.7 1.1 740 
1959 0 0 5.1 7.7 23.8 5.1 1.0 722 
1963 0 .. 6.3 .. .. .. .. .. 
1967 0 3.9 8.5 12.9 32.6 6.5 0.8 738 
1971 0 5.4 10.1 13.8 47.5 7.0 0.7 437 
1975 0 9.5 14.5 19.0 46.2 7.4 0.5 439 
1979 0 13.8 20.9 26.8 59.3 9.5 0.5 447 
1983 0 17.2 22.5 28.6 47.1 8.4 0.4 450 
1987 9.5 23.8 30.1 35.9 64.9 8.5 0.3 445 
1991 0 22.8 27.6 33.3 57.1 8.6 0.3 426 
1995 4.8 27.6 32.2 37.5 56.5 8.2 0.3 433 
1999 8.0 28.0 33.2 38.7 61.5 8.5 0.3 435 
2003 17.2 29.6 35.1 40.5 61.6 7.8 0.2 434 

 

Anm.: Q1 – Första kvartilen; Q3 – tredje kvartilen. 
Källa: Egen bearbetning av data från NSD Kommunedatabase. 

                                                 
9  Data på icke-aggregerad nivå saknas för Norge 1963, eftersom detta inte varit möjligt att 

ladda ner från NSD Kommunedatabase. Detta beror förmodligen på förändrade kommunala 
gränsdragningar under 1960-talet. 
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Kan det vara så att andelen kvinnor i kommunfullmäktige inte förändras så 
mycket över tid i respektive kommun? Med detta menar jag att om en kommun 
har låg kvinnorepresentation efter ett val, så är den låg också efter valet därpå. 
Detta utforskas nedan då kvinnorepresentationen har analyserats i en poolad 
matris tillsammans med en laggad variabel10 och då sambandet mellan kvinno-
representationen i kommunfullmäktige vid två på varandra följande val analyse-
ras. I figur 8:2 nedan visas sambandet för Sverige. Diagrammet visar att det 
finns ett tydligt samband (r=.90; p=.000; N=3480). Detta antyder att kvinno-
representationen vid en tidpunkt, har ett starkt samband med kvinnorepresen-
tationen tidigare år. Även för Norge (figur 8:3) syns ett tydligt samband (r=.82; 
p=.000; N=6473), men det är lite svagare än för Sverige.  

Det finns således en större variation över tid i Norge än i Sverige. En kom-
muns kvinnorepresentation kan variera kraftigt mellan två mandatperioder. En 
kommun som har en hög andel kvinnor ett val, kan ha en mycket låg kvinno-
representation valet efter. Vad kan då detta bero på? En förklaring kan vara att 
fullmäktigeförsamlingarna är mycket mindre i Norge än i Sverige (se avsnitt 
8.1.1). Detta innebär att kvinnorepresentationen inte är så ”stabil”. En enda 
kvinna mer eller mindre innebär i de allra minsta fullmäktige en skillnad i 
kvinnorepresentation på nästan tio procent. Detta skulle också kunna vara en 
anledning till att de norska minimivärdena är så mycket lägre och maximivär-
dena så mycket högre än de svenska.  

Sammanfattningsvis har kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige i 
Sverige ökat nästan genomgående fram till början av 2000-talet, då den var 42 
procent. Det är också tydligt att kommunerna blir alltmer lika varandra med 
avseende på kvinnorepresentation, även om variationsvidden mellan det lägsta 
och det  högsta värdet fortfarande är nästan tjugo procent. Även i Norge har 
kvinnorepresentationen ökat nästan genomgående fram till 2003, men sedan 
valet 1987 har ökningen nästan avstannat. År 2003 var den genomsnittliga 
kvinnorepresentationen 35 procent. De norska kommunerna har liksom de 
svenska blivit alltmer lika varandra med avseende på kvinnorepresentation, men 
även denna process stannade av 1987. Variationsvidden är dessutom över 40 
procent. I båda länderna finns det en variation som är intressant att utforska 
närmare. I nästa avsnitt undersöker jag om det finns några rumsliga mönster i 
denna variation. Är det så att kvinnorepresentationen är högre i vissa delar av 
respektive land och lägre i andra? 

 

                                                 
10 En poolad matris innebär att det skapas en variabel ’KVREP’ med observationer för alla 

år och alla kommuner i en och samma variabel. Därefter har det skapats en laggad 
variabel (t-1), ’lkvrep’. 
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Figur 8:2. Kvinnorepresentationen i Sveriges kommuner 1954-2002. Samband över tid. 
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Källa: Egen bearbetning av data från SOS, Kommunala valen, 1954-1966; SOS, Allmänna valen, 
1970-1979; SCB Statistikdatabaser. 

Figur 8:3. Kvinnorepresentationen i Norges kommuner 1945-2003. Samband över tid. 
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Källa: Egen bearbetning av data från NSD Kommunedatabase. 
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8.4.2 Rumsliga mönster i Sverige och Norge 

Spridningsmåtten ovan antydde att det råder stora skillnader inom länderna med 
avseende på kvinnors politiska representation. Efter valet 2002 utgjorde kvin-
nor mer än hälften av ledamöterna i kommunfullmäktige i 18 av Sveriges 290 
kommuner. Lika många svenska kommuner hade emellertid mindre än en 
tredjedel kvinnliga ledamöter. Högst var kvinnorepresentationen i Nyköping 
(56 procent) och lägst var den i de två kommunerna Svedala och Sävsjö (27 
procent). Dessa kommuner ligger således en bit från den genomsnittliga ande-
len kvinnliga ledamöter på 42 procent. I Norge är dock skillnaderna inom 
landet ännu större. Efter valet 2003 var mer än hälften av ledamöterna kvinnor 
i nio av Norges 434 kommuner, samtidigt som det fanns 18 kommuner där 
andelen kvinnor var 20 procent eller lägre. Högst var kvinnorepresentationen i 
Skjerstad (62 procent) och lägst var den i Luster (17 procent).  

Figur 8:4. Kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige i Sverige och Norge efter valen 
1962/1963 respektive 1999/2002. 
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Finns det då några mönster i den rumsliga variationen? I figur 8:4 visas kvinno-
representationen i Sverige 1962 respektive i Norge 1963 (den vänstra kartan) 
samt i Sverige 2002 respektive i Norge 1999 (den högra kartan). De karterade 
årtalen får ses som exempel. Båda kartorna visar att kvinnorepresentationen i 
de norska kommunerna generellt är lägre än i de svenska. År 1963 är det i 



  236

Norge främst kommuner i Oslo-trakten som uppvisar en lite högre kvinno-
representation. I stora delar av Norge är kvinnorepresentationen mycket låg, 
under tio procent. I Sverige 1962, återfinns en stor del av de kommuner med en 
lite högre kvinnorepresentation i de mellersta delarna av landet, men även mer 
sporadiskt i Norrland samt längs västkusten. År 1999 är kvinnorepresen-
tationen i Oslo-trakten fortfarande hög, men detta gäller även andra kommuner 
utspridda över hela Norge. Det är således inte samma tydliga mönster som 
1962. Vissa delar av Norge domineras dock av kommuner med en låg kvinno-
representation, t.ex. södra Norge. Även i Sverige är mönstren svagare 2002. 
Kvinnorepresentationen är hög kring Mälardalen och Göteborg, men också i 
stora delar av Norrland. Kommuner med låg kvinnorepresentation återfinns 
främst i Småland, Blekinge och Skåne.  

Kartorna visar oss att det finns en rumslig variation, men det kan vara svårt 
att se några tydliga rumsliga mönster. En anledning till det kan vara att kategori-
seringen i kartan blir för grov. Ett annat sätt att synliggöra rumsliga mönster är 
att jämföra medelvärden för län respektive fylken genom att göra en varians-
analys för att se om det råder signifikanta skillnader mellan länen respektive 
fylkena (redovisas ej i tabellform). Variansanalysen visar att kommunernas läns-
tillhörighet kan förklara en del av variationen i andelen kvinnor i kommunfull-
mäktige. Eta2 varierar mellan 0,2-0,4 för Sverige och 0,1-0,2 för Norge under 
hela perioden. Detta innebär att det är tydligare rumsliga mönster i Sverige än i 
Norge. Det verkar således finnas vissa strukturella eller institutionella skillnader 
med en rumslig variation som till viss del sammanfaller med läns- respektive 
fylkesgränserna. Därför visar variansanalysen på relativt starka samband. Resul-
tatet överensstämmer delvis med teorin om lokala könskontrakt. Nästa steg blir 
att testa vilka variabler det är som bidrar till denna variation. Är det så att 
kvinnorepresentationen är lägre i kommuner med en mer traditionell struktur 
och högre i kommuner med en mer modernistisk struktur? 

8.5 Vad förklarar variationen i Sverige?  

8.5.1 Bivariat analys: Spelar strukturerna roll? 

För att undersöka sambandens riktning och styrka mellan strukturer, institutio-
ner och kvinnorepresentation görs en bivariat korrelationsanalys. I den bivariata 
korrelationsanalysen testas sambandets styrka och riktning mellan de oberoende 
variablerna och den beroende variabeln efter varje val under den studerade 
perioden.  

Det verkar i stort som om strukturvariablerna och kvinnorepresentationen 
samvarierar som förväntat. Detta redovisas i tabell 8:7. Både befolkningsstorlek 
och könskvot korrelerar positivt med kvinnorepresentationen under hela perio-
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den. Sambanden var starkast under 1970- och 1980-talet. Befolkningstätheten 
samvarierar positivt med kvinnorepresentationen t.o.m. 1980-talet. Därefter är 
sambandet inte längre signifikant. Även om mönstret har försvagats över tid, är 
det ändå tydligt att kvinnorepresentationen tenderar att vara högre i befolk-
ningsmässigt stora kommuner med en jämn könskvot och en hög befolknings-
täthet.11  

Tabell 8:7. Tvärsnittsanalys av Sverige 1954-2002: Samband mellan kvinnorepresentation 
i kommunfullmäktige och strukturvariablerna. Pearson’s r och p-värde (tvåsidig signifikans). 

 1954 1958 1962 1966 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 
LOGBEF .120 .146 .201 .187 .262 .351 .345 .402 .409 .427 .442 .367 .240 .202 .250 
 ** ** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
KÖNSKV .218 .191 .238 .238 .265 .356 .299 .326 .343 .340 .322 .258 .170 .172 .130 
 *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** ** ** 
BEFTÄT .326 .333 .262 .370 .325 .375 .312 .307 .256 .259 .282 .164 .011 .015 .009 
 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** n.s. n.s. n.s. 
JORDBR -.358 -.366 -.460 -.424 -.411 -.478 -.424 -.420 -.429 -.408 -.394 -.313 -.224 -.157 -.224 
 *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** ** *** 
INDUST .128 .163 .216 .188 -.016 -.044 -.131 -.189 -.178 -.273 -.260 -.271 -.185 -.056 -.074 
 ** *** *** *** n.s. n.s. ** *** *** *** *** *** *** n.s. n.s. 
KYRKSAM -.251 -.235 -.294 -.293 -.333 -.527 -.505 -.507 -.525 -.480 -.492 -.383 -.272 -.196 -.298 
 *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
FRIKYRK -.216 -.276 -.341 -.347 -.227 -.265 -.203 -.243 -.218 -.236 -.250 -.230 -.125 -.050 -.127 
 *** *** *** *** ** ** *** *** *** *** *** *** ** n.s. ** 

 

Anm.: LOGBEF – Befolkningsstorlek (logaritmerat antal invånare), KÖNSKV – Könskvot 
(Antal kvinnor per 1.000 män), BEFTÄT – Befolkningstäthet (logaritmerad), JORDBR – Andel 
sysselsatta inom jordbruk), INDUST– Andel sysselsatta inom industri, KYRKSAM – Gudstjänst- 
och andaktsbesök per vecka i procent av kyrkotillhöriga, FRIKYRK – Andel medlemmar i 
frikyrkoförsamlingar i procent av befolkningen. 
*** signifikant på 0.01-nivån; ** signifikant på 0.05-nivån; * signifikant på 0.10-nivån; n.s. ej 
signifikant.  
Källa: Se variabelförteckningen i bilaga I. 

Finns det då något samband mellan näringsstruktur och kvinnorepresentation? 
Andelen sysselsatta inom jordbruk samvarierar starkt negativt med kvinno-
representationen t.o.m. 1980-talet. Därefter sjunker sambandets styrka, men det 
är signifikant och negativt under hela perioden. Andelen sysselsatta inom 
industri uppvisar ett mer instabilt samband. År 1954-1966 är sambandet posi-
tivt, vilket går emot det förväntade sambandet. Därefter försvinner sambandets 
signifikans. Från mitten av 1970-talet till mitten av 1990-talet är sambandet 
                                                 
11 Kommunernas befolkningsstorlek och befolkningstäthet har logaritmerats för att undvika 

extremvärden. 
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mellan industrivariabeln och kvinnorepresentationen signifikant och negativt i 
enlighet med hypotesen, för att i slutet av perioden åter bli icke-signifikant. En 
anledning till det är att näringsstruktursvariablerna korrelerar starkt negativt med 
varandra under 1950- och 1960-talet (r=-.7), eftersom många mindre kommuner 
då dominerades av en enda näringssektor. Kommuner med en liten industrisek-
tor hade således vanligtvis en stor jordbrukssektor, vilket uppenbarligen påver-
kade kvinnorepresentationen negativt. Tydligen var det i början av 2000-talet så 
att en ensidig näringsstruktur med betoning på industrisektorn inte längre med-
för den traditionella könsmaktsordning som tidigare uppvisats. Viktigt att beak-
ta är att kommunerna konvergerar med avseende på industrivariabeln. I slutet 
av perioden är arbetsmarknaden i de flesta kommuner således inte så snäv utan 
präglas av många olika näringsgrenar, vilket bl.a. beror på tjänstesektorns 
utveckling. Det finns ändå en tendens att kvinnorepresentationen är lägre i 
kommuner med en stor industrisektor och framför allt med en stor jordbruks-
sektor. 

Till de strukturella variablerna räknas även de två religionsvariablerna. Den 
första variabeln, kyrksamhet, mäter antal gudstjänstbesök per kyrkotillhörig. 
Den andra variabeln, frikyrklighet, mäter andelen medlemmar i frikyrkoförsam-
lingar. Båda variablerna korrelerar negativt med kvinnorepresentationen under 
hela perioden, med undantag för 1998 då sambandet med frikyrklighet inte är 
signifikant. För båda variablerna gäller även att sambandet är avsevärt svagare i 
slutet av den studerade perioden än i början av den. Det är ändå tydligt att 
kvinnorepresentationen är lägre i kommuner med en hög religiositet, vilket är i 
enlighet med de teoretiska utgångspunkterna.  

8.5.2 Bivariat analys: Spelar institutionerna roll? 

Hur ser det ut med institutionsvariablerna? Denna analys redovisas i tabell 8:8. 
Vänsterpartier antas i allmänhet vara mer ”kvinnovänliga” än högerpartier, vil-
ket diskuterats tidigare. Sedan valet 1994 tillämpar socialdemokraterna varvade 
listor, medan vänsterpartiet började tillämpa könskvotering redan i slutet av 
1980-talet (se bilaga H). Även flera av de partier som inte kategoriseras som 
vänsterpartier tillämpar dock könskvotering, nämligen kristdemokraterna, folk-
partiet och miljöpartiet. Det är dock ändå tydligt av analysen att vänsterpartier-
na har en mer positiv effekt på kvinnorepresentationen, eftersom det råder ett 
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robust samband under hela den studerade perioden.12 Sambandet ökar markant 
1994, då man formellt införde ”varvade listor” i socialdemokraterna och då 
även vänsterpartiet skärpte sin könskvotering från 40 till 50 procent (se bilaga 
H). Det är alltså tydligt att partisammansättningen i kommunfullmäktige har 
betydelse för kvinnorepresentationen. Valdeltagandet visar sig däremot inte ha 
något tydligt samband med kvinnorepresentationen. Sambandet är svagt posi-
tivt och signifikant fram till mitten av 1970-talet. Därefter finns det inget signi-
fikant samband. 

Tabell 8:8. Tvärsnittsanalys av Sverige 1954-2002: Samband mellan kvinnorepresentation i  
kommunfullmäktige och institutionsvariablerna. Pearson’s r och p-värde (tvåsidig 
signifikans). 

 1954 1958 1962 1966 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 
SOC .172 .164 .272 .222 .251 .274 .181 .214 .265 .162 .128 .179 .290 .260 .321 
 *** ** *** *** *** ** *** *** ** ** ** *** *** *** *** 
VALDEL .158 .141 .191 .111 .120 .122 -.051 -.065 -.078 -.040 -.027 -.073 -.023 .005 -.007 
 *** ** *** * ** * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
PERS_T .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -.282 -.246 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. *** *** 
PERS_K .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .443 .425 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. *** *** 
KVREP  .. .795 .660 .794 .684 .727 .773 .767 .794 .781 .741 .710 .618 .496 .613 
T-1 .. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
KVREP  .. .795 .609 .542 .405 .410 .407 .373 .405 .400 .413 .330 .230 .203 .164 
1954 .. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 

Anm.: SOC – Andel mandat tillhörande socialdemokraterna och vänsterpartiet, VALDEL – 
Valdeltagande, PERS_T  – Andel väljare som personröstat i procent av samtliga väljare, PERS_K 
– Andel personröster på kvinnor av samtliga personröster, KVREP t-1 – Kvinnorepresentation 
under föregående mandatperiod, KVREP – Kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige 1954. 
*** signifikant på 0.01-nivån; ** signifikant på 0.05-nivån; * signifikant på 0.10-nivån; n.s. ej 
signifikant. 
Källa: Se variabelförteckningen i bilaga I. 

                                                 
12 T.o.m. 1973 avser variabeln andel röster på vänsterpartier i landstingsvalet, eftersom det inte 

finns tillgänglig statistik för den kommunala nivån före dess. Data för detta kommer från 
VALDATAARKIVET (SSD). Det skulle eventuellt kunna vara möjligt att mata in dessa 
uppgifter själv för hand, men det bedömdes inte vara rimligt inom ramen för denna 
avhandling. Fr.o.m. 1976 används data från Sveriges statistiska databaser (SCB). För 1973 
saknas data från båda källorna och därför används siffrorna för 1970 även detta år. Det 
finns ett starkt samband mellan andelen röster på vänsterpartier över tid, oavsett källa, 
och jag menar därför att användandet av de olika källorna inte borde påverka studiens 
resultat nämnvärt. Sambandet mellan 1970 (landstingsvalet, SSD) och 1976 (kommunal-
valet, SCB) är t.ex. mycket starkt positivt (r=.921, p=.000). 
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I Sverige tillämpas personval fr.o.m. valet 1998. Detta har dock en relativt liten 
effekt på fullmäktiges sammansättning. Mindre än hälften av Sveriges kom-
muner hade t.ex. efter valet 2002 en eller två kandidater som enbart valts in tack 
vare personröster. Totalt handlar det om 219 ledamöter i hela Sverige (SOS, 
Allmänna valen 2002). Både 1998 och 2002 korrelerar väljarnas personröstande 
negativt med kvinnorepresentationen – trots att det således inte finns något 
direkt samband. Om man istället tittar på andel personröster på kvinnliga 
kandidater, är sambandet med kvinnorepresentationen positivt. Båda resultaten 
är intressanta, eftersom detta väljarbeteende alltså inte har någon reell effekt på 
kommunfullmäktiges sammansättning. En förklaring kan vara att det t.ex. är 
samma kontextuella faktorer som påverkar såväl kvinnorepresentationen som 
personröstandets utbredning (jfr. Raaum 1995). Personröstandet är ju mest ut-
brett i små kommuner. Att personröster på kvinnor samvarierar med kvinno-
representationen kan bero på andelen kvinnor på valsedlarna (som ju borde 
påverka personrösterna på kvinnor), men också synen på kvinnor som politiker.  

Ytterligare ett intressant resultat är att kvinnorepresentationen för två på 
varandra följande mandatperioder uppvisar ett starkt positivt samband under 
hela perioden. Har andelen kvinnliga ledamöter varit hög tidigare, tenderar den 
således att fortsätta vara hög. Har den varit låg tidigare, finns det en tendens att 
den fortsätter vara låg. Även kvinnorepresentationen från första tillgängliga år 
(1954) uppvisar ett stabilt positivt samband med senare års kvinnorepresenta-
tion. Sambandet minskar dock över tid. Slutsatsen av den bivariata analysen är 
att en majoritet av de struktur- och institutionsvariabler som har testats, upp-
visar ett robust samband med kvinnorepresentationen och är i enlighet med de 
förväntade sambanden. Ingen av variablerna kan i detta steg av analysen för-
kastas som ointressant. I nästa avsnitt testas variablerna tillsammans i en multi-
variat regressionsanalys. 

8.5.3 Strukturer och institutioner: 
Multivariat regressionsanalys 

Skattningarna i den multivariata regressionsanalysen har gjorts i Stata med OLS 
eller HC3 beroende på om det finns skäl att misstänka heteroskedasticitet.13 För 
varje år testas olika modeller av variabler med syfte att undersöka vilka variabler 
som uppvisar en robust effekt. Resultatet av analysen redovisas i tabell 8:9 och 
8:10. I analysen testas tre olika modeller: En renodlad strukturell modell 
(modell A), en modell med struktur- och institutionsvariabler exkl. person-
röstande (modell B) samt en modell med struktur- och institutionsvariabler inkl. 
personröstande (modell C: endast 1998 och 2002). Dessutom har en modell 
                                                 
13 Modeller skattade med HC3 är markerade med (*) i tabellerna. 
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med enbart valdeltagande och andel vänstermandat testats, men denna redo-
visas inte i tabellform. Tabellerna visar tydligt att det händer ”något” i början av 
1990-talet. Fram t.o.m. 1991 går det att urskilja ett tydligt mönster och sedan går 
det att urskilja ett annat mönster fr.o.m. 1994. Under den första perioden är det 
de strukturella variablerna i modell A som står för förklaringskraften, medan 
resultatet är mer diffust 1994, 1998 och 2002. Jag börjar med att analysera den 
första perioden, d.v.s. 1954-1991. 

Tabell 8:9. Estimering av de oberoende variablernas effekt på kvinnorepresentationen 
i kommunfullmäktige för Sverige 1954-1979: Ostandardiserade regressionskoefficienter 
samt t-värden. 

1954 1958 1962 1966 1970 1973 1976 1979  
A* B* A* B* A* B* A* B* A B A B A B A* B 

LOGBEF -.113 -.136 .306 .325 .532 .558 .450 .484 .237 .187 .537 .480 .144 .151 .785 .801 
 -.18 -.22 .70 .74 1.35 1.44 1.13 1.20 .55 .43 1.20 1.08 .27 .28 1.28 1.36 
KÖNSKV .009 .010 -.001 -.002 .006 .005 .006 .004 .007 .008 .014 .016 .003 .003 -.001 -.001 
 .77 .82 -.18 -.26 .89 .80 .88 .63 .76 .95 1.59 1.79 .32 .30 -.05 -.10 
BEFTÄT .621 .673 .748 .706 .079 -.007 .404 .290 .585 .831 .650 .921 .375 .467 .369 .792 
 2.18 2.16 3.48 2.92 .38 -.03 1.76 1.16 2.56 3.10 2.74 3.31 1.50 1.70 1.30 2.39 
JORDBR -.051 -.043 -.057 -.059 -.112 -.104 -.089 -.090 -.131 -.107 -.169 -.144 -.167 -.155 -.190 -.151 
 -1.98 -1.33 -2.31 -2.01 -5.14 -3.86 -3.41 -3.01 -3.37 -2.66 -4.19 -3.46 -2.72 -2.41 -2.60 -2.07 
INDUST .. .. .. .. .. .. .. .. -.050 -.073 -.072 -.096 -.124 -.134 -.132 -.169 
 .. .. .. .. .. .. .. .. -1.88 -2.54 -2.65 -3.21 -4.49 -4.56 -3.85 -4.89 
KYRKSAM -.344 -.305 -.269 -.288 -.242 -.274 -.356 -.416 -.477 -.273 -.641 -.425 -.864 -.809 -.885 -.700 
 -2.86 -1.40 -2.74 -2.24 -2.60 -2.51 -3.71 -3.36 -3.72 -1.68 -4.83 -2.53 -5.52 -4.82 -4.56 -3.67 
FRIKYRK -.149 -.140 -.188 -.196 -.283 -.297 -.315 -.229 -.142 -.073 -.189 -.115 -.108 -.082 -.100 -.023 
 -2.71 -2.32 -3.16 -3.01 -6.16 -5.71 -6.25 -5.58 -2.00 -.93 -2.57 -1.41 -1.15 -.83 -.83 -.21 
SOC .. .018 .. -.007 .. -.004 .. -.014 .. .076 .. .080 .. .038 .. .114 
 .. .52 .. -.23 .. -.15 .. -.41 .. 2.08 .. 2.12 .. .95 .. 2.51 
VALDEL .. .017 .. .018 .. .106 .. .109 .. .049 .. .026 .. .086 .. .189 
 .. .35 .. .36 .. 1.84 .. 1.71 .. .42 .. .21 .. .49 .. 1.07 
KONSTANT 4.26 .628 9.77 9.36 5.65 -2.15 6.26 -.462 9.85 -.943 4.90 -4.42 27.99 17.79 31.35 7.16 
 .62 .06 1.98 1.32 1.04 -.27 1.22 -.05 1.40 -.08 .67 -.36 2.82 1.00 2.64 .39 
R2 .224 .226 .243 .244 .321 .330 .309 .315 .277 .289 .399 .409 .361 .363 .355 .372 
JUSTERAT R2 .208 .203 .227 .222 .307 .311 .294 .295 .260 .266 .384 .390 .345 .343 .339 .351 

 

Anm.:  * - Skattningen har gjorts med HC3 eftersom det funnits skäl att misstänka 
heteroskedasticitet. N = 290.  
Källa: Se variabelförteckningen i bilaga I. 

Ända fram t.o.m. 1991 förklarar strukturvariablerna ungefär en tredjedel av 
variationen i kvinnorepresentation, dock lite mindre 1954 och 1958 (modell A). 
Förklaringskraften förändras inte nämnvärt om institutionsvariablerna läggs till 
(modell B). Det är dessutom bara ett fåtal år som någon av institutionsvariabler-
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na uppvisar en signifikant effekt. Om enbart de två institutionsvariablerna (val-
deltagande och vänstermandat) testas i en separat modell, uppvisar båda variab-
lerna en signifikant positiv effekt under perioden 1954-1973.14 Modellens 
förklaringskraft är bara 5-10 procent. Mellan 1976-1991 var enbart vänster-
variabeln signifikant positiv och modellens förklaringskraft var lägre än 5 pro-
cent. Det är tydligt att institutionsvariablernas effekter inte är robusta, eftersom 
signifikansen med ett fåtal undantag försvinner när de kontrolleras mot struk-
turvariablerna i modell B. 

Det finns således en viss samvariation mellan institutionsvariablerna och 
kvinnorepresentationen, men institutionsvariablerna hjälper oss ändå inte riktigt 
att förklara kvinnorepresentationens rumsliga variation före 1990-talet. Institu-
tionsvariablernas effekt får under dessa år betraktas som liten. Strukturvariab-
lerna är däremot mycket viktiga fram till början av 1990-talet. Antingen befolk-
ningsstorlek eller befolkningstäthet har en signifikant effekt under nästan hela 
perioden. Könskvoten visar sig dock vara ointressant. De två variabler som 
fångar upp näringsstrukturen är intressanta och det är minst en av dem som är 
signifikant i varje modell vid nästan varje tidpunkt.15 Kvinnorepresentationen 
tenderar uppenbarligen att vara lägre i mindre landsbygdskommuner med en 
hög andel sysselsatta inom industri respektive jordbruk. Slutligen är även de två 
religiositetsvariablerna av intresse och uppvisar en negativ effekt. En högre 
religiositet påverkar således kvinnorepresentationen negativt. Det är tydligt att 
fram till 1991 är kvinnorepresentationen lägre i kommuner med en mer ”tradi-
tionell” struktur.  

Åren 1994, 1998 och 2002 avviker från dessa tidigare mönster. År 1994 
sjunker förklaringskraften kraftigt för modell A till bara 13 procent. Detta år är 
det bara befolkningstäthet och kyrksamhet som är signifikanta. Befolkningstät-
heten uppvisar dessutom en negativ effekt samtliga tre år, vilket går emot de teo-
retiska utgångspunkterna. I den bivariata analysen är sambandet mellan kvinno-
representation och befolkningstäthet inte ens signifikant dessa år (tabell 8:7). 
Förklaringskraften för modell B år 1994 är något högre, 18 procent. Detta är 
den första tidpunkten då det råder en skillnad i förklaringskraft mellan de två 
modellerna. Det är tydligt att man detta år kan tala om institutionsvariablernas 
genombrott, även om förklaringskraften inte precis skjuter i höjden.16 Även för-

                                                 
14 Dessa skattningar redovisas ej i tabellform. 
15 Under perioden 1954-1966 har endast jordbruksvariabeln inkluderats i modellerna p.g.a. 

problem med multikollinearitet mellan jordbruks- och industrivariabeln. (År 1960: r=.75; 
p=.000) 

16 Om de två institutionella variablerna testas separat i en egen modell blir R2-värdet 9 
procent. Detta kan jämföras med 1991 då R2-värdet för samma modell blir 3 procent. I 
båda fallen är endast vänstervariabeln signifikant. (Skattningen redovisas inte i tabell-
form). 
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klaringskraften för modell B är dock avsevärt lägre än tidigare år. En förklaring 
till denna utveckling kan vara att det är 1994 som socialdemokraterna inför 
kravet på ”varvade listor”, vilket även började tillämpas på kommunal nivå. 
Eftersom socialdemokraterna i många fall är stora i kommuner med en mer 
traditionell struktur, slår detta sönder de mönster som tidigare har kunnat 
urskiljas och sambanden blir otydliga. 

Tabell 8:10. Tvärsnittsanalys för Sverige 1982-2002: Estimering med OLS eller HC3 
av de oberoende variablernas effekt på kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige. 
Ostandardiserade regressionskoefficienter samt t-värden. 

1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002  
A* B* A B A B A B A* B* A* B* C* A* B* C* 

LOGBEF .835 .709 1.31 1.29 1.64 1.66 1.35 1.29 .757 .573 .980 .899 .643 1.48 1.41 1.28 
 1.54 1.28 2.20 2.16 2.76 2.81 2.24 2.16 1.74 1.39 1.98 1.80 1.17 3.27 3.15 2.81 
KÖNSKV .010 .012 .004 .005 -.002 -.003 .003 .001 .013 .013 .022 .022 .020 .002 .002 .001 
 .83 1.01 .34 .36 -.14 -.23 .19 .10 1.18 1.19 1.66 1.66 1.50 .16 .18 .10 
BEFTÄT -.052 .433 .049 .386 .191 .503 -.324 .249 -.668 -.059 -.628 -.072 -.203 -.739 -.196 -.522 
 -.20 1.41 .18 1.17 .69 1.52 -1.14 .73 -2.72 -.23 -2.46 -.26 -.68 -3.39 -.83 -1.88 
JORDBR -.168 -.112 -.173 -.131 -.119 -.082 -.185 -.129 -.130 -.050 -.033 .077 .084 -.043 .038 -.012 
 -2.57 -1.70 -2.05 -1.51 -1.41 -.95 -1.74 -1.21 -1.18 -.47 -.03 .79 .86 -.46 .40 -.12 
INDUST -.117 -.148 -.164 -.188 -.149 -.174 -.127 -.163 -.054 -.103 .019 -.020 -.017 .016 -.029 -.033 
 -3.66 -4.25 -4.64 -5.05 -4.24 -4.68 -3.39 -4.18 -1.86 -3.41 .56 -.55 -.47 .49 -.84 -.98 
KYRKSAM -1.03 -.839 -.801 -.684 -.848 -.758 -.669 -.480 -.466 -.233 -.452 -.254 -.170 -.646 -.450 -.327 
 -5.23 -3.86 -4.36 -3.53 -4.62 -3.98 -3.40 -2.34 -2.40 -1.17 -2.03 -1.12 -.75 -3.38 -2.36 -1.60 
FRIKYRK -.086 .001 -.104 -.056 -.119 -.086 -.187 -.101 -.107 .005 -.046 .031 .112 -.141 -.063 .007 
 -.66 .01 -.97 -.51 -1.10 -.76 -1.70 -.89 -1.10 .06 -.36 .26 .83 -1.20 -.51 .05 
SOC .. .113 .. .083 .. .082 .. .117 .. .146 .. .138 .127 .. .163 .144 
 .. 2.58 .. 1.96 .. 1.97 .. 2.78 .. 4.91 .. 4.28 3.75 .. 4.45 3.85 
VALDEL .. -.031 .. .083 .. .161 .. -.051 .. .033 .. .128 .062 .. .089 .062 
 .. -.15 .. .51 .. 1.17 .. -.35 .. .28 .. 1.35 .65 .. .83 .59 
PERS_T .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -.115 .. .. -.118 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -1.30 .. .. -2.27 
KONSTANT 22.85 16.23 23.44 10.17 28.64 10.58 27.49 25.79 27.54 16.68 14.20 -4.21 10.89 31.33 14.93 25.38 
 2.20 .79 2.05 .56 2.50 .66 2.21 1.47 2.70 1.18 1.23 -.30 .74 2.50 .97 1.64 
R2 .364 .380 .354 .363 .353 .364 .257 .279 .147 .210 .084 .137 .153 .149 .213 .228 
JUST. R2 .348 .360 .338 .342 .337 .344 .238 .256 .126 .184 .061 .109 .122 .128 .188 .200 

 

Anm.:  * - Skattningen har gjorts med HC3 eftersom det funnits skäl att misstänka 
heteroskedasticitet. N = 290.  
Källa: Se variabelförteckningen i bilaga I. 

År 1998 sjunker förklaringskraften för modell A ytterligare, till endast 6 pro-
cent. Det är samma variabler som är signifikanta som 1994. När institu-
tionsvariablerna inkluderas (modell B), ökar förklaringskraften till 11 procent. 
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Endast vänstervariabeln är då signifikant. Eftersom personval tillämpades i 
Sverige fr.o.m. 1998 ger det en möjlighet att inkludera ytterligare en institutions-
variabel, nämligen personröstande (modell C). Detta ökar förklaringskraften till 
12 procent, men bara vänstervariabeln är signifikant. 

År 2002 har strukturen återigen effekt. Förklaringskraften för modell A ökar 
till 13 procent. Befolkningsstorlek, befolkningstäthet och kyrksamhet uppvisar 
signifikanta effekter. I modell B försvinner signifikansen för befolkningstäthe-
ten och istället blir befolkningsstorleken tillsammans med kyrksamhet och 
vänstervariabeln signifikant. När personröstande läggs till (modell C) blir denna 
signifikant tillsammans med befolkningsstorleken och vänstervariabeln. För 
både modell B och C är förklaringskraften runt 20 procent.  

Slutsatsen är att strukturer inte har så hög förklaringskraft i slutet av perio-
den. Detta kan bero på att variationen i både den beroende och de oberoende 
variablerna har minskat över tid. Förmodligen är det den nationella kontexten – 
t.ex. normer, partiers strategier samt välfärds- och jämställdhetspolitik – som 
har lett till den relativa likformighet som vi ser i början av 2000-talet. Trots 
detta finns det en variation i kvinnorepresentationen även i slutet av den 
studerade perioden, som det är intressant att utforska närmare. Dessutom finns 
det en relativt hög samvariation mellan kvinnorepresentationen från olika år. 
Det är troligt att det är så att strukturer har en hög förklaringskraft i början av 
perioden och då ”avgör” på vilken nivå kvinnorepresentationen hamnar. Detta 
verkar sedan hänga kvar, fastän de strukturella skillnaderna mellan kommuner-
na jämnas ut. Strukturerna har således spelat stor roll historiskt och kan inte 
förkastas som ointressanta. Därefter har institutioner i form av t.ex. social-
demokraternas varvade listor och andra normer från nationell nivå bidragit till 
”uniformeringen” i den beroende variabeln och det är därför det kan vara svårt 
att hitta robusta samband i början av 2000-talet, fastän det fortfarande finns en 
variation.  

Kvinnorepresentationen har dessutom blivit en viktig fråga på kommunal 
nivå, eftersom den ofta används som en indikator på jämställdheten i kommu-
nen. Detta ger handlingsutrymme för aktörer på lokal nivå som vill öka 
kvinnorepresentationen, eftersom ingen kommun vill ”sticka ut” och vara 
sämst. Partiernas kvoteringsstrategier, aktörers ökade utrymme samt jämställd-
hets- och välfärdspolitikens påverkan från nationell nivå bidrar således till en 
likriktning och bryter de tidigare strukturella mönstren. Samtidigt finns det fort-
farande en intressant variation som verkar påverkas av det historiska arvet. 
Tidigare års kvinnorepresentation verkar styra utvecklingen. Frågan är dock vari 
denna ”tröghetsmekanism” ligger. Denna borde främst ligga i partierna som 
inte förmår rekrytera och nominera fler kvinnor. Den kan också ligga i den 
politiska kulturen i stort, t.ex. i normer och förväntningar. Senare i kapitlet görs 
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några skattningar med fler variabler för 1998 och 2002. Förs görs emellertid en 
poolad tidsserieanalys av hela perioden 1954-2002. 

8.5.4 Strukturer och institutioner: Poolad tidsserieanalys 

I den poolade tidsserieanalysen görs för det första en bivariat korrelations-
analys, för det andra görs en multivariat regressionsanalys utan den laggade 
beroende variabeln (LDV) (modell 1) och för det tredje görs en multivariat 
regressionsanalys med LDV (modell 2). Den bivariata analysen av de oberoende 
variablerna och kvinnors politiska representation visar att alla oberoende 
variabler uppvisar ett signifikant samband med kvinnorepresentationen (tabell 
8:11 nedan). Det starkaste sambandet har den laggade beroende variabeln 
(r=.921, p=.000). Ett annat starkt samband uppvisas av andelen sysselsatta 
inom jordbruk (r=-.674, p=.000). Övriga samband är dock inte riktigt så starka 
som förväntat.  

Därefter skattas en multivariat regressionsmodell, där alla nio oberoende 
variabler inkluderats utom LDV (modell 1). Modellen skattas med HC3, efter-
som det finns skäl att misstänka heteroskedasticitet. Alla variabler utom befolk-
ningsstorleken och vänstervariabeln uppvisar signifikanta effekter. Att valdel-
tagandet överraskande uppvisar en negativ effekt beror förmodligen på att 
denna variabel fångar upp tidsdimensionen, eftersom valdeltagandet minskar 
över tid. Förklaringskraften för modellen är 64 procent. Därefter skattas model-
len om med OLS med panelkorrigerade standardfel och korrigering för panel-
specifik autokorrelation (PCSE). Att panelspecifik autokorrelation antas råda, 
baseras på att effekternas styrka och riktning varierar över tid om modellen 
skattas med OLS för en tidpunkt i taget. Med PCSE är det bara fyra variabler 
som uppvisar en signifikant effekt: Könskvot, andel sysselsatta inom jordbruk, 
andel sysselsatta inom industri och frikyrklighet. När modellen skattas om med 
fixed effects (FE), är det sex variabler som uppvisar signifikanta effekter: 
Befolkningsstorlek, könskvot, andel sysselsatta inom jordbruk, andel sysselsatta 
inom industri, frikyrklighet och valdeltagande. Avslutningsvis görs en skattning 
med random effects (RE) och då är alla variabler utom vänstervariabeln signifikan-
ta. 

Vilka slutsatser kan dras av analysen? Befolkningstäthet (-), befolkningsstor-
lek (-) och kyrksamhet (+) uppvisar icke-robusta effekter, vars riktning går 
emot både de teoretiska utgångspunkterna och den bivariata analysens resultat. 
Dessa tre variabler kan därför inte ses som särskilt intressanta. Vänstervariabeln 
och valdeltagandet uppvisar väldigt svaga bivariata samband med kvinnorepre-
sentationen, samtidigt som de inte heller uppvisar robusta effekter. Återstår gör 
fyra variabler med robusta effekter: Könskvot (+), jordbruk (-), industri (-) och 
frikyrklighet (-). Detta innebär att det sett till hela perioden inte har varit 
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kommunernas storlek som har spelat roll och inte heller den politiska färgen i 
fullmäktige. Istället är det kommunernas näringsstruktur, kvinnors benägenhet 
att stanna kvar i kommunen (könskvoten) och befolkningens frikyrklighet som 
hjälper oss att förklara variationen i kvinnorepresentation. Näringsstrukturen är 
viktigare än befolkningsstorleken och befolkningstätheten, förmodligen för att 
den fångar upp både rums- och tidsdimensionen.  

Tabell 8:11. Poolad analys för Sverige 1954-2002: Samband mellan kvinnorepresentation 
och de oberoende variablerna samt estimering av de oberoende variablernas effekt på kvinno-
representationen. 

Modell 1 (utan LDV) Modell 2 (med LDV) 
Bivariat analys HC3 PCSE FE RE HC3 PCSE 

 

R sign. B t B z B t B z B t B z 
LOGBEF .210 .000 -.388 -1.90 -.839 -1.80 -1.41 -4.12 -.792 -3.33 .017 .16 .017 .12 
KÖNSKV .362 .000 .013 3.22 .028 2.23 .039 8.28 .025 6.00 .0004 .18 .0004 .10 
BEFTÄT .176 .000 -.542 -4.33 -.480 -1.31 .550 1.63 -.466 -2.91 -.219 -2.86 -.219 -1.61 
JORDBR -.674 .000 -.714 -66.4 -.562 -6.18 -.697 -61.83 -.739 -67.36 -.162 -17.6 -.162 -3.83 
INDUST -.389 .000 -.338 -29.9 -.331 -4.79 -.558 -38.68 -.49 -37.53 -.074 -10.2 -.074 -3.47 
KYRKSAM -.046 .002 .236 3.71 .126 .46 .051 .73 .231 3.67 .103 2.87 .103 1.24 
FRIKYRK -.255 .000 -.158 -4.51 -.323 -3.60 -.781 -12.99 -.320 -7.23 -.035 -1.62 -.035 -1.44 
SOC .046 .003 .009 .62 .052 .92 .014 .84 .007 .49 .013 1.59 .013 .73 
VALDEL .033 .030 -.460 -18.3 -.377 -1.93 -.608 -27.27 -.592 -25.79 .026 1.61 .026 .33 
LDV .921 .000 .. .. .. .. .. .. .. .. .810 84.50 .810 18.11 
KONSTANT 76.7 17.34 56.37 2.93 80.60 13.94 85.11 17.55 8.26 3.00 8.26 1.09 
R2 .636 .524 .578 .625 .865 .865 
JUSTERAT R2 .635 .. .. .. .864 .. 

 

Anm.: r = Pearson’s r; sign. = tvåsidig signifikans; B = ostandardiserad regressionskoefficient; t 
= t-värde; z = pseudo-t-värde 
HC3 = OLS med heteroskedasticitetskorrigerade standardfel 
PCSE = OLS med panelkorrigerade standardfel (och korrigering för panelspecifik 
autokorrelation i skattningen utan LDV) 
FE  = Fixed effects (within) regression 
RE = Random effects GLS regression 
LDV = Laggad beroende variabel (t-1) 
Modell 1: N = 290, T = 15, N × T = 4350. Modell 2: N = 290, T = 14, N × T = 4060. 
Källa: Se variabelförteckningen i bilaga I. 

I modell 2 inkluderas den laggade beroende variabeln (LDV). Skattningen görs 
med HC3 och PCSE. Den laggade beroende variabeln korrelerar starkt med 
kvinnorepresentationen och det är därför inte överraskande att den fångar upp 
en stor del av förklaringskraften. Trots detta är det två variabler som är signifi-
kanta med båda skattningsteknikerna, nämligen jordbruks- och industrivariab-
lerna. De två skattningsteknikerna ger ungefär samma resultat när LDV-model-
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len skattas. Även om dessa två variablers effekter är i enlighet med de teoretiska 
utgångspunkterna, tillför de dock väldigt lite förklaringskraft. I en modell med 
bara LDV som oberoende variabel, är förklaringskraften 85 procent17 jämfört 
med en förklaringskraft på 86 procent för modell 2 i skattningen ovan. Tidigare 
års kvinnorepresentation är således mycket viktig för att förklara kvinnorepre-
sentationen. 

Slutsatsen av den poolade analysen är att det främst är strukturer som 
hjälper oss att förklara varför kvinnorepresentationen varierar över tid och mel-
lan rum under den studerade fyrtioårsperioden. Resultatet sammanfaller i stort 
med tvärsnittsanalysen ovan och förstärker således denna. Samtidigt visade 
tvärsnittsanalysen att strukturernas förklaringskraft avtar över tid. Härnäst görs 
en lite djupare dykning ner i kvinnorepresentationen efter valen 1998 och 2002. 

8.5.5 Strukturer och institutioner: 
Tvärsnittsanalys 1998 och 2002 

När strukturella modeller skattades för 1998 och 2002 visade det sig att 
förklaringskraften var relativt låg. I detta avsnitt utvecklas analysen genom att 
inkludera ytterligare variabler som grupperas i bredare modeller. Dessa variabler 
finns bara tillgängliga för de senaste åren och bara för de svenska kommu-
nerna.18 Syftet är att undersöka om förklaringskraften blir högre om andra typer 
av variabler inkluderas i analysen.19 De modeller som testas är följande: 

 
Modell A, Kvinnors position i familjen: Kvinnorepresentationen 
förväntas vara högre i kommuner där kvinnor inte uteslutande har en 
traditionell position i familjen, d.v.s. i kommuner där kvinnor och män 
delar på föräldraledighet, där födelsetalet är lägre och där den 
kommunala barnomsorgen är väl utbyggd. 
 

                                                 
17 R2=.849. Modellen är skattad i Stata 8.0 med HC3. B=9.34; t=151.0. (För konstanten: 

B=3.91; t=23.47). 
18 Visserligen skulle det säkert gå att hitta andra variabler även för Norge, men syftet med 

denna utökade analys är främst att explorativt utforska om det överhuvudtaget finns 
andra variabler än de traditionella som kan öka R2-värdet. Om så är fallet, kan detta för-
modligen antas gälla även Norge, fast det kanske inte handlar om exakt samma variabler. 

19 Variablerna inkluderas var och för sig. Ett annat alternativ hade varit att konstruera ett 
jämställdhetsindex i syfte att fånga upp den bakomliggande dimension som antas påverka 
såväl kvinnorepresentationen som t.ex. kvinnors förvärvsarbete och arbetsdelningen i 
familjen (se t.ex. Wide 2000). Även om detta är teoretiskt intressant, finns det en poäng 
med att i denna analys se exakt vilken variabel som har effekt. Jfr. SCB JämIndex, SSB 
Likestillingsindeks. 
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Modell B, Kvinnors position i samhället: Kvinnorepresentationen 
förväntas vara högre i kommuner där kvinnors position i samhället är 
stark, d.v.s. i kommuner där kvinnor i högre grad arbetar heltid, där 
kvinnor har en hög utbildningsnivå och förvärvsfrekvens och där skillna-
derna mellan kvinnors och mäns löner är liten. 
 
Modell C, Kommunens strukturella kontext: Kvinnorepresentationen 
förväntas vara högre i större, moderniserade tillväxtkommuner med en 
hög utbildningsnivå och låg religiositet. 
 
Modell D, Kommunens politiskt-institutionella kontext: Kvinno-
representationen förväntas vara högre i kommuner där få mandat tillhör 
högerpartier och många mandat tillhör vänsterpartier och där valdelta-
gandet är högre och personröstandet lägre. 
 

Därefter redovisas en slutlig modell med bara signifikanta effekter (modell E). 
Målet har varit att få fram en teoretiskt intressant modell med så hög förkla-
ringskraft som möjligt. För att uppnå detta har en mängd olika kombinationer 
testats (redovisas ej). Avslutningsvis inkluderas jag den laggade beroende varia-
beln i denna modell (modell F) för att dels testa om övriga variabler är robusta, 
dels undersöka den laggade beroende variabelns effekt på förklaringskraften. 
Analysen redovisas i tabell 8:12. 

År 1998 är modell A, modell B och modell C relativt ointressanta var och en 
för sig, eftersom förklaringskraften är mycket låg (R2<.06). Dock finns det ändå 
flera signifikanta variabler i modellerna. I modell A är den kommunala barn-
omsorgens omfattning och kvinnors andel av tillfällig föräldrapenning 
signifikanta. Födelsetalet har också ett högt t-värde. I modell B är kvinnors 
heltidsarbete signifikant. I modell C är befolkningsstorleken signifikant och även 
skattekraften har ett högt t-värde. Modell D har en högre förklaringskraft, nästan 
20 procent, samtidigt som tre variabler är signifikanta: Andel moderater i full-
mäktige, andel från övriga partier i fullmäktige och andel personröster. Alla tre 
har negativa effekter på kvinnorepresentationen. 

I den slutliga modellen, modell E, ingår dessa tre variabler (andel mandat för 
moderaterna, andel mandat för övriga partier, andel personröster) tillsammans 
med kvinnors andel av den tillfälliga föräldrapenningen, födelsetalet, löneskill-
naden mellan könen och skattekraften. Förklaringskraften för modellen är 26 
procent. När den laggade beroende variabeln inkluderas (modell F) försvinner 
signifikansen för lönevariabeln och kvinnors andel av den tillfälliga föräldra-
penningen. Övriga variabler är dock fortsatt signifikanta. Förklaringskraften 
ökar till 33 procent. Att andra typer av variabler inkluderades i analysen, ökar 
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förklaringskraften jämfört med tidigare i kapitlet då avsevärt snävare modeller 
som skattades. Förklaringskraften var då runt 12 procent. 

Vilka slutsatser kan dras? Det är tydligt att politiska institutioner spelar roll. 
Inom kommunalpolitiken präglas såväl moderaterna som den breda kategorin 
”övriga partier” av en låg andel kvinnliga ledamöter. Intressant är att det är de 
partier som tar avstånd från könskvotering som uppvisar en signifikant effekt och 
inte de partier som tillämpar könskvotering. Vänsterpartiet och socialdemokra-
terna är långt ifrån signifikanta. Förklaringskraften ökar när de tre övriga variab-
lerna inkluderas, en från varje modell. Kvinnorepresentationen är således högre 
i ekonomiskt välmående kommuner (med en hög skattekraft) där könen i högre 
grad delar ansvaret för barnen och där löneskillnaderna mellan könen är små, 
där få ledamöter representerar moderaterna och övriga partier och där person-
röstandet är lågt.  

År 2002 har de tre första modellerna en fortsatt låg förklaringskraft. Ändå 
finns det liksom i analysen av 1998 flera variabler med en signifikant effekt på 
kvinnorepresentationen. Modellerna kan därför inte förkastas som ointressanta. 
I modell A är precis som tidigare den kommunala barnomsorgens omfattning 
och kvinnors andel av tillfällig föräldrapenning signifikanta. Födelsetalet har 
också ett högt t-värde. I modell B är kvinnors heltidsarbete och kvinnors 
förvärvsfrekvens signifikanta. Löneskillnaden mellan könen har också ett högt 
t-värde. I modell C är befolkningsstorleken och kyrksamheten signifikanta. Modell 
D har en högre förklaringskraft, nästan 25 procent, samtidigt som hela sex 
variabler är signifikanta: Andel moderater i fullmäktige (-), andel kristdemo-
krater (-), andel vänsterpartister (+), andel från övriga partier (-), andel person-
röster (-) och antal mandat i fullmäktige (+).  

I modell E ingår sju signifikanta variabler: Den tillfälliga föräldrapengens 
fördelning på könen, löneskillnad mellan könen, befolkningsstorlek, skattekraft, 
andel mandat för moderaterna, andel mandat för övriga partier och andel 
personröster. Det finns således stora likheter med modellen för 1998 och 
modellerna har ungefär samma förklaringskraft (28 procent). År 2002 var 
kvinnorepresentationen således högre i befolkningsmässigt stora kommuner 
med hög skattekraft och där könen i högre grad delar ansvaret för barnen, där 
kvinnor i högre grad arbetar heltid och har nästan samma lön som männen, där 
få ledamöter representerar moderaterna och övriga partier och där person-
röstandet är lågt. När den laggade beroende variabeln inkluderas (modell F) ökar 
förklaringskraften kraftigt till 44 procent. Personröstsvariabeln samt andel leda-
möter från övriga partier förlorar då sin signifikans. 
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Tabell 8:12. Tvärsnittsanalys för Sverige 1998 och 2002: Estimering med OLS eller HC3 
av de oberoende variablernas effekt på kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige. 
Ostandardiserade regressionskoefficienter samt t-värden. 

ÅR 1998 ÅR 2002  
A B C* D* E* F* A B C* D* E* F* 

FÖRÄLDRP .072      -.049      
 .41      -.29      
TILLF_FP -.227    -.193 -.135 -.241    -.270 -.172 
 -2.44    -2.63 -1.94 -2.63    -3.50 -2.40 
FÖDELSET -.078    -.101 -.094 -.043      
 -1.74    -2.08 -2.05 -.97      
BARNOMS .159      .131      
 2.64      2.20      
HELTID  .303      .385     
  2.82      3.74     
KV_GRUND  -.067      -.089     
  -.76      -1.06     
KVFÖRVF  -.106      -.226     
  -1.10      -2.44     
LÖNEKVOT  .087   .171 .058  .105   .240 .146 
  1.29   2.15 .73  1.63   3.57 2.44 
LOGBEF   1.16      1.06  .968 .728 
   2.64      2.37  2.82 2.17 
KYRKSAM   -.223      -.667    
   1.04      -3.30    
SKATTEKR   8.61  17.44 9.66   .671  17.53 10.65 
   1.97  4.70 2.56   .14  5.05 3.36 
UNIVERSIT   -.108      -.024    
   -1.59      -.31    
MODERAT    -.180 -.169 -.133    -.145 -.191 -.118 
    -3.60 -3.90 -3.41    -2.80 -4.26 -2.91 
KRISTDEM    -.136      -.180   
    -1.49      -2.08   
VÄNSTER    .016      .163   
    .28      2.30   
SOCDEM    -.025      .004   
    -.49      .08   
ÖVRIGA    -.205 -.187 -.129    -.173 -.144 -.064 
    -3.79 -3.85 -2.55    -4.14 -3.77 -1.83 
PERS_T    -.234 -.187 -.141    -.154 -.131 -.056 
    -3.98 -3.53 -2.87    -3.35 -2.92 -1.43 
MANDAT    1.23      3.07   
    .93      2.53   
KVREP T-1      .343      .450 
      5.44      8.90 
KONSTANT 42.60 25.86 -66.18 53.37 -142.5 -65.40 54.65 28.82 27.68 38.93 -161.9 .450 
 2.85 2.13 -1.30 6.73 -3.06 -1.41 3.70 2.47 .49 6.45 -3.92 8.90 
R2 .049 .060 .074 .201 .273 .351 .043 .104 .113 .246 .297 .452 
JUSTERAT R2 .036 .047 .061 .181 .255 .333 .029 .092 .100 .227 .280 .436 
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Anm.:  * - Skattningen har gjorts med HC3, eftersom det funnits skäl att misstänka 
heteroskedasticitet. N = 290. 
Källa: Se variabelförteckningen i bilaga I. 

Slutsatsen är att det går att få fram teoretiskt intressanta modeller med en lite 
högre förklaringskraft även för senare år. Detta stärker tesen att det fortfarande 
finns en systematisk variation i kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige. 
Analysen visade dock att det i början av 2000-talet inte går att använda enbart 
kommunens befolknings- och näringsstruktur för att förstå varför kvinnors 
politiska representation varierar. Detta kan bero på att denna har konvergerat, 
men också att den av andra anledningar har förlorat sin betydelse för att deter-
minera kvinnors villkor i början av 2000-talet. Däremot visade den sig vara av 
stor betydelse längre bak i tiden. I slutet av perioden krävs det istället andra 
typer av variabler som mer direkt fångar upp kvinnors position i familjen och i 
samhället. Först då blir resultatet en signifikant modell med hög förklaringskraft 
– men bara i kombination med institutionsvariabler. Det är även i dessa utvid-
gade modeller de politiska institutionerna som har högst förklaringskraft 1998 
och 2002. Härnäst analyseras variationen i Norge. 

8.6 Vad förklarar variationen i Norge? 

8.6.1 Bivariat analys: Spelar strukturerna roll? 

Ovan framgick att det inte har funnits lika tydliga rumsliga mönster i Norge 
som i Sverige (avsnitt 8.4.2). Detta skulle kunna innebära att det inte finns 
någon systematik i variationen, utan att variationen mellan kommunerna till stor 
del är slumpmässig p.g.a. att fullmäktigeförsamlingarna är så små.20 Korrela-
tionsanalysen, som redovisas i tabell 8:13-8:14 nedan, visar dock att det faktiskt 
finns intressanta samband även i Norge och således en systematisk variation. 

Alla strukturvariabler får betraktas som intressanta, även om sambandens 
styrka minskar tydligt över tid. Dessutom ”händer något” år 2003. Befolknings-
storleken korrelerar positivt med kvinnorepresentationen hela perioden, men 
sambandet sjunker kraftigt år 2003. Samma år förlorar könskvoten och 
befolkningstätheten sin signifikans. Andelen sysselsatta inom jordbruk korrele-
rar negativt med kvinnorepresentationen. Sambandet är mycket starkt på 1940-
talet, men sjunker sedan över tid för att slutligen förlora sin signifikans 2003. 
Värt att notera är att i Norge är fisket en viktig del av jordbrukssektorn. Indu-
strivariabeln uppvisar, precis som i Sverige, ett otydligare mönster. Sambandet 
                                                 
20 Såsom jag visade i tabell 8:1 bestod fullmäktigeförsamlingarna av i snitt 28 mandat 1999. 

Detta har dock ökat över tid. År 1945 var det genomsnittliga antalet mandat bara 20 och 
75 procent av landets fullmäktigeförsamlingar hade 12-22 mandat. 
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är till en början positivt, men är från 1970-talets slut inte längre signifikant. 
Fr.o.m. 1995 är sambandet signifikant negativt. Troligen handlar det om samma 
sak i Norge som i Sverige – en ensidig näringsstruktur som över tid blir alltmer 
mångsidig. Kyrksamhetsvariabeln uppvisar däremot ett robust negativt 
samband, som inte förändras mycket över tid.21  

Tabell 8:13. Tvärsnittsanalys av Norge 1945-2003: Samband mellan kvinnorepresenta-
tionen i kommunfullmäktige och strukturvariablerna. Pearson’s r och p-värde (tvåsidig 
signifikans). 

 1945 1947 1951 1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 
LOGBEF .463 .520 .412 .358 .360 .379 .390 .510 .281 .440 .362 .291 .233 .152 .253 .113 
 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** 
KÖNSKV .278 .313 .287 .254 .340 .277 .271 .397 .241 .308 .225 .167 .113 .079 .095 -.018 
 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** n.s. ** n.s. 
BEFTÄT .446 .471 .345 .312 .310 .290 .318 .428 .294 .329 .252 .234 .150 .128 .191 .072 
 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** n.s. 
JORDBR -.502 -.587 -.480 -.420 -.418 -.397 -.420 -.412 -.325 -.360 -.345 -.276 -.245 -.047 -.125 -.011 
 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** n.s. *** n.s. 
INDUST .371 .490 .418 .370 .339 .290 .315 .190 .142 .054 .060 .030 -.034 -.121 -.179 -.250 
 *** *** *** *** *** *** *** *** *** n.s. n.s. n.s. n.s. ** *** *** 
KYRKSAM -.303 -.371 -.282 -.271 -.275 -.269 -.275 -.344 -.299 -.278 -.320 -.248 -.288 -.238 -.221 -.183 
 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 

Anm.: LOGBEF – Befolkningsstorlek (logaritmerat antal invånare), KÖNSKV – Könskvot 
(Antal kvinnor per 1.000 män), BEFTÄT – Befolkningstäthet (Antal invånare per km2), 
JORDBR – Andel sysselsatta inom jordbruk, INDUSTRI – Andel sysselsatta inom industri, 
KYRKSAM – Kyrksamhet (Antal gudstjänstbesök per invånare och år).  
*** signifikant på 0.01-nivån; ** signifikant på 0.05-nivån; * signifikant på 0.10-nivån; n.s. ej 
signifikant.  
Källa: Se variabelförteckningen i bilaga I. 

                                                 
21 Statistik om frikyrklighet saknas för Norge. Det är dock så att frikyrklighet inte är ett sär-

skilt utbrett fenomen i Norge. I Norge var fortfarande 95 procent av befolkningen med i 
den Norske kirke i början av 2000-talet; i Sverige var mindre än 70 procent medlemmar i 
Svenska kyrkan. Variabeln ’KYRKSAM’ finns tyvärr bara tillgänglig för 1990 och 2000. 
Detta är ett problem eftersom det är en teoretiskt intressant variabel. Jag har valt att 
använda data från de år som finns tillgängliga för hela perioden. Jag gör bedömningen att 
det är relationen mellan kommunerna som är intressant och denna borde inte förändras 
så mycket över tid, även om kyrksamheten minskar i alla kommuner. Dessutom uppvisar 
variabeln ett starkt signifikant samband och har tydligt något att tillföra analysen. I den 
multivariata analysen har jag skattat modellerna både med och utan ’KYRKSAM’. Varia-
beln påverkar inte övriga variabler nämnvärt utan tillför främst förklaringskraft och jag 
har därför valt att låta den ingå. 
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Sammanfattningsvis korrelerar strukturvariablerna, med undantag för industri-
variabeln, med kvinnorepresentationen ungefär som förväntat. Det är tydligt att 
kvinnorepresentationen i början av perioden var lägre i kommuner med en mer 
traditionell struktur. Detta mönster börjar luckras upp på 1980-talet, men det 
kvarstår ändå under hela den studerade perioden. Resultaten är således ungefär 
desamma som i analysen av Sverige. 

8.6.2 Bivariat analys: Spelar institutionerna roll? 

Analysen av institutionsvariablerna redovisas i tabell 8:14. I Sverige ökade 
vänstervariabelns samband med kvinnorepresentationen över tid. Även i Norge 
är sambandet robust, men det ökar inte på samma sätt. Det är fyra partier som 
har kategoriserats som vänsterpartier: Det Norske Arbeiderparti, Socialistisk 
Venstre, Rød Valgallianse och Norges Kommunistiske Parti. Sambandet sjun-
ker under 1970-talet, men ökar i början av 1980-talet. Det beror förmodligen på 
att Det Norske Arbeiderpartiet, som är ett av de största partierna, införde köns-
kvotering 1981. Under 1990-talet sjunker sambandet igen. Valdeltagandet upp-
visar ett otydligt mönster liksom i Sverige: I början av perioden är sambandet 
positivt och i slutet negativt. Uppenbarligen föreligger en samvariation med 
kvinnorepresentationen, men det är osäkert vad denna består i.  

Institutionsvariablerna är fler i Norge än i Sverige, eftersom valsystemet är 
annorlunda utformat. Väljarna har haft möjlighet att personrösta och partierna 
har haft möjlighet att kumulera kandidater under hela perioden (se avsnitt 
8.1.2).22 Sambandet mellan personröstande och kvinnorepresentation är nega-
tivt, precis som i Sverige.23 Skillnaden mellan länderna är, såsom tidigare 
nämnts, att personrösterna har en reell effekt i Norge. I Norge tillsätts mandaten 
uteslutande utifrån väljarnas personröster och partiernas kumulering. Om det 
bara är en kandidat som har fått en personröst i ett parti, är det den kandidaten 
som blir vald. Partierna har dock möjlighet att kumulera sina främsta kandidater 
för att garantera att de blir valda. Om ett parti förhandskumulerar kandidater, 
får dessa kandidater två röster varje gång en väljare använder partiets lista 
medan okumulerade kandidater får en röst. Den bivariata analysen visar att 
andel kumulerade kandidater korrelerar positivt med kvinnorepresentationen. I 
kommuner med många förhandskumulerade kandidater är alltså kvinnorepre-
sentationen högre. Det är viktigt att beakta att tidigare studier har visat att 
kumulering kan vara negativt för kvinnors chanser att bli valda (se t.ex. 
Bjørklund & Hellevik 1987:46-47, jfr. Hellevik & Skard 1984:155). Det finns 

                                                 
22 Tyvärr finns inte data sammanställt för detta förrän fr.o.m. valet 1975. Jag tror dock att 

det inte är alltför missvisande att generalisera resultaten till att gälla hela perioden. 
23 Uppgifter om andel personröster saknas för 1975, då istället 1979 års siffror använts. 



  254

således en positiv samvariation som jag inte är helt säker på hur den skall tolkas. 
En förklaring kan dock helt enkelt vara att partikumulering är vanligast i 
kommuner som präglas av en modernistisk struktur, medan personröstande är 
vanligast i mer traditionella kommuner (se Raaum 1998:172-175). Detta borde i 
så fall visa sig i den multivariata analysen. En annan förklaring är helt enkelt att 
de partier som tillämpar könskvotering genomför denna genom kumulering 
(Hellevik & Skard 1984:147). 

Tabell 8:14. Tvärsnittsanalys av Norge 1945-1999: Samband mellan kvinnorepresenta-
tionen i kommunfullmäktige och institutionsvariablerna. Pearson’s r och p-värde (tvåsidig 
signifikans). 

 1945 1947 1951 1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 
SOC .267 .269 .265 .315 .295 .323 .320 .312 .203 .185 .267 .236 .355 .199 .178 .229 
 *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** 
KUM_K .. .. .. .. .. .. .. .. .342 .309 .372 .233 .326 .301 .446 .469 
 .. .. .. .. .. .. .. .. *** *** *** *** *** *** *** *** 
KUM_T .. .. .. .. .. .. .. .. .270 .263 .306 .287 .341 .221 .175 .131 
 .. .. .. .. .. .. .. .. *** *** *** *** *** *** *** *** 
PERS_T .. .. .. .. .. .. .. .. -.406 -.495 -.464 -.404 -.441 -.292 -.286 -.207 
 .. .. .. .. .. .. .. .. *** *** *** *** *** *** *** *** 
VALDEL .144 .369 .386 .281 .198 .281 .171 .070 -.042 .011 .001 -.071 -.202 -.109 -.128 -.140 
 *** *** *** *** *** *** *** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. *** ** *** *** 
KVREP T-1 .. .677 .600 .517 .582 .508 .497 .549 .456 .361 .486 .336 .384 .254 .348 .307 
 .. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
KVREP 1.000 .677 .462 .454 .429 .456 .398 .422 .359 .383 .320 .282 .274 .191 .186 .100 
1945 .. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** 

 

Anm.: SOC – Andel mandat tillhörande DNA, SF/SV, NKP och RV, KUM_K – Andel kvinnor 
av samtliga kumulerade kandidater, KUM_T – Andel kumulerade kandidater av samtliga 
kandidater, PERS_T – Andel personröster (andel väljare som personröstat av samtliga väljare), 
VALDEL – Valdeltagande, KVREPR t-1 – Kvinnorepresentation under föregående 
mandatperiod, KVREP 1945 – Kvinnorepresentationen 1945.  
*** signifikant på 0.01-nivån; ** signifikant på 0.05-nivån; * signifikant på 0.10-nivån; n.s. ej 
signifikant.  
Källa: Se variabelförteckningen i bilaga I. 

Jag tittar också avslutningsvis på tidigare års kvinnorepresentation. Sambandet 
mellan kvinnorepresentationen för två på varandra följande mandatperioder är 
positivt under hela perioden. Till skillnad från i Sverige, sjunker emellertid detta 
samband över tid. Detta antyder att norska kommuners kvinnorepresentation 
förändras kraftigare över tid än i de svenska kommunerna, där kvinnorepresen-
tationen är ”trögare”. Även kvinnorepresentationen från 1945 uppvisar ett 
positivt samband med senare års kvinnorepresentation, som dock minskar över 
tid. Det är ändå anmärkningsvärt att det finns ett samband mellan kvinnorepre-
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sentationen 1945 och 2003, även om det är att betrakta som relativt svagt 
(r=.10).  

Slutsatsen vad gäller institutionsvariablerna är att även dessa är att betrakta 
som intressanta. Valdeltagandets samband med kvinnorepresentationen är 
visserligen inte robust, men variabeln kan ändå hjälpa oss att förklara den rums-
liga variationen i andel kvinnor i kommunfullmäktige, speciellt i början av 
perioden. Sammanfattningsvis verkar de flesta variabler som testats i den bi-
variata analysen samvariera med kvinnorepresentationen och i enlighet med de 
teoretiska utgångspunkterna. I nästa avsnitt testas variablerna tillsammans i en 
multivariat regressionsanalys. 

8.6.3 Strukturer och institutioner: 
Multivariat regressionsanalys 

I den multivariata analysen skall de oberoende variablernas effekt på den bero-
ende variabeln skattas. Den multivariata analysen redovisas i tabell 8:15-8:17 
nedan. Precis som i analysen av Sverige, skattas tre olika modeller: En renodlad 
strukturell modell (modell A), en modell med alla struktur- och institutions-
variabler exkl. personröstande och kumulering (modell B) samt en modell med 
alla struktur- och institutionsvariabler inkl. personröstande och kumulering 
(modell C, fr.o.m. 1975). Jag väljer att först diskutera modell A och modell B. 
Därefter analyseras modell C.  

Till skillnad från den multivariata analysen av Sverige, är det inte alls lika lätt 
att urskilja några tydliga mönster i Norge. Strukturvariablerna (modell A) förkla-
rar minst en femtedel av variationen fram t.o.m. 1983, men förklaringskraften 
varierar ändå kraftigt under denna period. Högst är R2-värdet 1947, då struktur-
variablerna tillsammans förklarar 44 procent av variationen. Därefter sjunker 
förklaringskraften till en femtedel, för att 1971 öka igen till en tredjedel. Valet 
efter, 1975, sjunker den igen till bara 18 procent, för att därefter öka igen. Vilka 
strukturvariabler som uppvisar en signifikant effekt, varierar också kraftigt. Om 
bara strukturvariablernas effekt skattas, har minst en av befolkningsvariablerna 
en signifikant effekt under nästan hela perioden. Detsamma gäller närings-
variablerna. Även kyrksamhetsvariabeln uppvisar en signifikant effekt. Kyrk-
samhetsvariabeln är också tillsammans med befolkningstätheten och jordbruks-
variabeln den variabel som nästan genomgående är signifikant i modell A. Detta 
förändras när institutionsvariablerna inkluderas i modellen (modell B). Kyrk-
samhetsvariabeln förlorar då sin signifikans nästan alla år och sambandet är 
således inte att betrakta som robust.  
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Tabell 8:15. Tvärsnittsanalys för Norge 1945-1967: Estimering med OLS eller HC3  
av de oberoende variablernas effekt på kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige. 
Ostandardiserade regressionskoefficienter samt t-värden. 
 1945 1947 1951 1955 1959 1963 1967 
 A* B* A* B* A B A B A B A B A B 
LOGBEF .538 .454 .690 .403 .435 .273 .371 .060 .111 -.012 .645 .441 .788 .394 
 2.06 1.78 2.35 1.36 1.26 .78 1.01 .16 .33 -.04 1.77 1.20 1.73 .85 
KÖNSKV -.003 -.001 -.004 -.002 .003 .004 .003 .009 .009 .011 .0003 .003 -.003 -.000 
 -1.05 -.32 -1.35 -.45 .58 .90 .73 1.83 1.91 2.42 .07 .61 -.49 -.00 
BEFTÄT .010 .008 .013 .013 .008 .009 .008 .009 .007 .007 .006 .007 .010 .012 
 2.36 1.61 3.58 3.68 3.01 3.22 2.80 3.00 2.86 3.16 2.35 2.83 3.06 3.66 
JORDBR -.056 -.051 -.090 -.080 -.083 -.058 -.068 -.051 -.059 -.048 -.060 -.045 -.094 -.089 
 -4.15 -3.73 -6.15 -5.29 -5.28 -3.63 -4.06 -2.96 -3.52 -2.86 -3.35 -2.43 -4.06 -3.81 
KYRKSAM -.467 -.310 -.810 -.630 -.627 -.311 -.765 -.271 -.720 -.345 -.663 -.092 -.823 -.208 
 -3.55 -2.31 -5.12 -3.69 -2.59 -1.23 -2.96 -.98 -3.06 -1.36 -2.58 -.32 -2.55 -.58 
SOC .. .022 .. .018 .. .022 .. .046 .. .043 .. .047 .. .061 
 .. 2.86 .. 1.92 .. 1.66 .. 3.31 .. 3.32 .. 3.37 .. 3.40 
VALDEL .. .000 .. .049 .. .094 .. .072 .. .011 .. .027 .. .013 
 .. .03 .. 2.57 .. 3.77 .. 2.39 .. .38 .. .78 .. .30 
KONSTANT 3.98 1.36 7.13 2.24 3.41 -5.79 3.55 -7.57 -.530 -5.49 3.12 -3.77 9.59 4.69 
 1.01 .34 1.77 .52 .70 -1.14 .69 -1.34 -.11 -1.06 .59 -.66 1.42 .65 
R2 .345 .298 .444 .454 .270 .297 .218 .252 .222 .246 .201 .226 .226 .260 
JUST. R2 .339 .286 .437 .445 .261 .285 .208 .239 .213 .233 .192 .213 .217 .248 
N 420 393 420 399 420 403 421 412 427 427 423 415 427 414 

Anm.:  * - Skattningen har gjorts med HC3 eftersom det funnits skäl att misstänka 
heteroskedasticitet.  
Källa: Se variabelförteckningen i bilaga I. 

Liksom för Sverige, redovisas inte modellen med enbart vänstermandat och val-
deltagande i tabellform. Kortfattat kan dock sägas att i en modell med enbart 
dessa två variabler, är båda signifikanta t.o.m. 1963 (R2 = .08-.15). Därefter är 
bara vänstervariabeln signifikant (R2 = .03-.10). I den sammanslagna modellen 
(modell B), där dessa två variabler kombineras med de strukturella variablerna, 
är minst en av institutionsvariablerna signifikant t.o.m. 1971. Skillnaden i 
förklaringskraft mellan modell A och modell B är dock marginell, enbart ett par 
procentenheter. År 1975 och 1979 är dessutom ingen av institutionsvariablerna 
signifikant. Man kan alltså inte säga att institutionsvariablerna är av så stor 
betydelse under denna period. Samtidigt uppvisar inte strukturvariablerna så 
robusta effekter, men det är ändå där, och då framför allt hos de socioekono-
miska variablerna, som den största förklaringskraften återfinns. Det finns såle-
des en tydlig tendens att det är i kommuner med en mer ”traditionell” karaktär 
som kvinnorepresentationen är lägre, precis som i Sverige. Detta gäller fram till 
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1980-talets mitt. År 1987 sjunker R2-värdet kraftigt för både modell A och 
modell B (R2 =.13 resp. R2=.16).24  

Tabell 8:16. Tvärsnittsanalys för Norge 1971-1987: Estimering med OLS eller HC3  
av de oberoende variablernas effekt på kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige. 
Ostandardiserade regressionskoefficienter samt t-värden. 

 1971 1975 1979 1983 1987 
 A* B* A B C A* B* C A* B* C* A B C 
LOGBEF 1.88 2.03 -.295 -.852 -1.70 2.46 2.59 1.39 1.35 1.42 .278 .. .. .. 
 3.76 3.60 -.56 -1.32 -2.56 3.82 3.74 1.91 2.51 2.41 .40 .. .. .. 
KÖNSKV .014 .012 .006 .008 .005 .012 .011 .006 .001 .002 -.001 .001 .004 -.006 
 2.03 1.62 .67 .79 .50 .96 .83 .52 .09 .15 -.14 .08 .42 -.58 
BEFTÄT .013 .014 .013 .011 .010 .008 .009 .007 .005 .007 .007 .010 .012 .010 
 2.05 2.07 3.66 2.59 2.28 1.94 1.92 1.75 1.32 1.39 1.51 2.73 3.32 2.58 
JORDBR -.045 -.040 -.109 -.109 -.076 -.137 -.124 -.046 -.159 -.135 -.104 -.167 -.140 -.080 
 -1.43 -1.08 -3.14 -2.70 -1.92 -2.38 -2.09 -.79 -3.05 -2.52 -1.91 -3.31 -2.77 -1.49 
INDUST -.083 -.094 -.067 -.052 -.035 -.138 -.151 -.109 -.103 -.110 -.089 -.091 -.095 -.109 
 -2.38 -2.44 -1.76 -1.21 -.84 -2.95 -3.20 -2.15 -2.26 -2.34 -1.79 -1.89 -1.99 -2.25 
KYRKSAM -1.38 -.740 .. -1.24 -.937 -1.12 -.766 -.363 -1.64 -1.02 -.462 -1.42 -.698 .153 
 -4.77 -2.26 .. -2.48 -1.91 -2.50 -1.51 -.64 -4.29 -2.27 -.93 -3.19 -1.44 .28 
SOC .. .064 .. .042 -.006 .. .040 -.055 .. .082 .034 .. .105 .045 
 .. 3.21 .. 1.73 -.24 .. 1.26 -1.48 .. 2.56 1.00 .. 3.50 1.34 
VALDEL .. .044 .. -.098 -.123 .. .038 .031 .. .030 -.024 .. -.024 .002 
 .. .88 .. -1.45 -1.86 .. .43 .37 .. .38 -.27 .. -.33 .02 
KUM_T .. .. .. .. .037 .. .. .067 .. .. -.096 .. .. .104 
 .. .. .. .. .84 .. .. 1.31 .. .. -2.95 .. .. 1.61 
PERS_T .. .. .. .. -.110 .. .. -.146 .. .. .105 .. .. -.116 
 .. .. .. .. -4.22 .. .. -4.51 .. .. 1.34 .. .. -3.45 
KONSTANT -13.48 -20.45 18.74 25.89 42.22 -4.58 -9.59 12.42 18.10 9.48 28.62 36.46 28.34 40.21 
 -1.90 -2.47 2.23 2.34 3.54 -.36 -.65 .84 1.76 .80 2.08 3.61 2.53 3.25 
R2 .338 .365 .180 .138 .191 .247 .251 .291 .200 .217 .237 .126 .151 .192 
JUST. R2 .329 .353 .169 .119 .168 .237 .237 .272 .189 .202 .218 .116 .136 .173 
N 428 408 430 364 363 430 428 387 430 429 394 430 426 398 

 

Anm.:  * - Skattningen har gjorts med HC3 eftersom det funnits skäl att misstänka 
heteroskedasticitet.  
Källa: Se variabelförteckningen i bilaga I. 

Samtidigt är samma variabler signifikanta som tidigare år. Även 1991 är båda 
modellernas förklaringskraft att betrakta som låg (R2=.11 resp. R2=.16). Detta 

                                                 
24 Eftersom befolkningsstorleken (’LOGBEF’) korrelerar starkt med andel kumulerade 

kandidater (’KUM_T’), har den förstnämnda variabeln exkluderats ur analysen fr.o.m. 
1987. 
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år verkar dessutom strukturerna vara helt ointressanta för att förklara variatio-
nen. När institutionsvariablerna inkluderas är inte någon av strukturvariablerna 
signifikant, utan det är enbart vänstervariabelns effekt som är av intresse. År 
1995, 1999 och 2003 är de båda modellernas förklaringskraften ännu svagare, 
drygt tio procent.  

Tabell 8:17. Tvärsnittsanalys för Norge 1991-2003: Estimering med OLS eller HC3 
av de oberoende variablernas effekt på kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige. 
Ostandardiserade regressionskoefficienter samt t-värden. 

 1991 1995 1999 2003 
 A* B C A B C* A B C* A B* C* 
KÖNSKV -.003 -.005 -.016 .002 .001 -.011 -.002 -.003 -.009 -.014 -.012 -.018 
 -.31 -.52 -1.69 .20 .08 -.99 -.20 -.24 -.74 -1.57 -1.27 -1.92 
BEFTÄT .004 .007 .003 .007 .009 .005 .007 .008 .006 .001 .003 .002 
 1.34 2.04 .96 1.92 2.54 1.98 2.26 2.62 2.97 .43 .90 .72 
JORDBR -.175 -.113 .003 .025 .065 .120 -.066 -.048 .021 -.015 -.015 .066 
 -3.04 -2.11 .05 .48 1.21 2.01 -1.08 -.77 .29 -.26 .26 1.11 
INDUST -.106 -.094 -.088 -.122 -.124 -.138 -.171 -.165 -.156 -.239 -.224 -.211 
 -1.87 -1.78 -1.74 -2.28 -2.33 -2.71 -3.09 -2.99 -2.87 -4.39 -4.21 -4.03 
KYRKSAM -1.97 -.884 -.054 -2.02 -1.39 -.688 -1.62 -1.01 -.416 -1.52 -.718 -.277 
 -3.98 -1.82 -.11 -4.57 -2.87 -1.34 -3.25 -1.76 -.58 -2.74 -1.10 -.39 
SOC .. .149 .095 .. .087 .039 .. .067 .040 .. .086 .066 
 .. 5.17 3.18 .. 2.89 1.17 .. 2.14 1.12 .. 3.05 2.26 
VALDEL .. -.078 -.035 .. -.066 -.037 .. -.038 .009 .. -.077 -.055 
 .. -1.01 -.47 .. -.93 -.49 .. -.51 .10 .. -1.19 -.83 
KUM_T .. .. .198 .. .. .123 .. .. .056 .. .. .125 
 .. .. 2.73 .. .. 1.70 .. .. .77 .. .. 1.12 
PERS_T .. .. -.142 .. .. -.126 .. .. -.106 .. .. -.083 
 .. .. -4.39 .. .. -3.52 .. .. -2.19 .. .. -2.10 
KONSTANT 39.21 36.33 47.28 35.96 36.08 49.23 43.31 42.04 48.41 58.61 54.87 61.83 
 3.52 3.29 4.20 3.64 3.24 4.05 3.88 3.54 3.56 6.19 5.16 5.51 
R2 .117 .175 .246 .081 .101 .144 .092 .102 .123 .090 .117 .133 
JUST. R2 .106 .161 .229 .067 .086 .126 .082 .087 .104 .079 .102 .114 
N 428 426 417 428 427 427 432 431 430 432 432 432 

 

Anm.:  * - Skattningen har gjorts med HC3 eftersom det funnits skäl att misstänka 
heteroskedasticitet.  
Källa: Se variabelförteckningen i bilaga I. 

Fr.o.m. 1987 är det alltså svårt att predicera kommunernas kvinnorepresenta-
tion utifrån såväl de strukturvariabler som de institutionsvariabler som testats 
här. De mönster som kunde skönjas tidigare har till stora delar försvunnit. Kan 
det då vara så att det är de två andra institutionsvariablerna, d.v.s. personröstan-
det och kumuleringen, som förklarar variationen? Dessa hade ett relativt högt 



  259 

samband med kvinnorepresentationen i den bivariata analysen. I modell C skat-
tas alla variablers effekt mot kvinnorepresentationen.25 I den bivariata analysen 
uppvisade partiernas kumulering ett relativt starkt positivt samband med kvin-
norepresentationen och personröstandet ett relativt starkt negativt samband. 
Sambandet mellan kumulering och kvinnorepresentation misstänktes vara ett 
”skensamband”, eftersom dess riktning går emot tidigare forskning (Bjørklund 
& Hellevik 1987). Detta samband försvinner mycket riktigt i den multivariata 
analysen, förutom 1983 och 1991. Det förstnämnda året är dock effekten 
positiv. Däremot är effekten av personröstandet signifikant för alla tidpunkter 
utom 1983. Någon större ökning i förklaringskraften märks emellertid inte när 
personröstandet och kumuleringen inkluderas, men en majoritet av de övriga 
variablernas signifikans försvinner i modell C. Resultatet leder dock till nya 
frågor. Är det personröstandet i sig som påverkar kvinnorepresentationen nega-
tivt eller samvarierar denna variabel med en kontext där kvinnliga politiker har 
svårt att bli valda (jfr. Raaum 1998:172-175)?  

Precis som för Sverige blir slutsatsen att det i slutet av perioden verkar vara 
svårt att hitta modeller som fångar upp variationen. Analysen visade att struktu-
rerna bara har en liten effekt under 1990-talet. Inte heller institutionerna har en 
särskilt hög förklaringskraft för de senaste valen. Detta kan bero på att det inte 
längre finns någon systematik i variationen, men också att det finns andra 
variabler som spelar roll som inte har analyserats i föreliggande kapitel. Det kan 
också vara så att kommunerna har konvergerat med avseende på både de bero-
ende och de oberoende variablerna  

8.6.4 Strukturer och institutioner: 
Poolad tidsserieanalys 1945-2003 

Även för Norge görs avslutningsvis en poolad tidsserieanalys (tabell 8:18). För 
det första görs en bivariat korrelationsanalys, för det andra en multivariat 
regressionsanalys utan den laggade beroende variabeln (LDV) (modell 1) och 
för det tredje en multivariat regressionsanalys med LDV (modell 2). Den 
bivariata analysen av de oberoende variablerna och kvinnorepresentationen 
visar att alla oberoende variabler uppvisar ett signifikant samband. Det starkaste 
sambandet har den laggade beroende variabeln (r=.820, p=.000). Andra relativt 
starka samband uppvisas av andelen sysselsatta inom jordbruk (r=-.678, 
p=.000) och könskvoten (r=.325, p=.000). Övriga samband är dock avsevärt 
mycket svagare än förväntat (r<|.20|).  

                                                 
25 Dessa skattningar finns tyvärr bara för perioden fr.o.m. 1975, eftersom data inte finns 

sammanställd för perioden före dess. 
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Tabell 8:18. Poolad analys för Norge 1945-2003: Samband mellan kvinnorepresentation 
och de oberoende variablerna samt estimering av de oberoende variablernas effekt på 
kvinnorepresentationen. 

Modell 1 utan LDV Modell 2 med LDV 
Bivariat analys HC3 PCSE FE RE HC3 PCSE 

 

R sign. B t B z B t B z B t B z 
LOGBEF .198 .000 -1.82 -10.74 -2.27 -4.24 -2.07 -3.37 -2.49 -11.45 -.817 -5.74 -.817 -2.54 
KÖNSKV .325 .000 .010 4.14 .015 2.37 .018 5.35 .012 4.29 .003 1.49 .003 .90 
BEFTÄT .174 .000 .004 3.27 .004 2.31 .051 10.44 .007 3.98 .001 1.10 .001 1.14 
JORDBR -.678 .000 -.556 -87.78 -.539 -10.22 -.649 -94.09 -.612 -92.76 -.262 -31.29 -.262 -6.19 
INDUST -.166 .000 -.396 -42.97 -.329 -5.40 -.288 -22.97 -.380 -37.17 -.195 -21.49 -.195 -5.01 
KYRKSAM -.167 .000 -.318 -2.49 -.575 -2.57 -2.14 -4.75 -.437 -2.27 -.124 -1.11 -.124 -1.06 
SOC .085 .000 .036 .007 .032 2.22 .024 2.21 .029 3.41 .017 2.89 .017 2.42 
VALDEL -.174 .000 -.207 -16.38 -.201 -2.98 -.300 -21.08 -.278 -20.91 -.090 -8.02 -.090 -2.07 
LDV .820 .000 .. .. .. .. .. .. .. .. .564 44.73 .564 8.68 
KONSTANT 60.09 21.34 57.79 6.75 64.32 9.70 70.52 20.94 29.92 12.27 29.92 5.07 
R2 .621 .550 .515 .619 .729 .729 
JUSTERAT R2 .621 .. .. .. .729 .. 

 

Anm.: r = Pearson’s r; sign. = tvåsidig signifikans; B = ostandardiserad regressionskoefficient; t 
= t-värde; z = pseudo-t-värde 
HC3 = OLS med heteroskedasticitetskorrigerade standardfel 
PCSE = OLS med panelkorrigerade standardfel (och korrigering för panelspecifik 
autokorrelation i skattningen utan LDV) 
FE  = Fixed effects (within) regression 
RE = Random effects GLS regression 
LDV = Laggad beroende variabel (t-1) 
Modell 1: n = 6643 (N = 434, T = 16, N × T = 6944, d.v.s. data saknas för 301 fall) 
Modell 2: n = 6235 (N = 434, T = 15, N × T = 6510, d.v.s. data saknas för 275 fall). 
Källa: Se variabelförteckningen i bilaga I. 

I nästa steg skattas en multivariat regressionsmodell, där alla åtta oberoende 
variabler inkluderas utom LDV (modell 1). Resultatet  är nästan identiskt, både 
vad gäller effekter och förklaringskraft, oavsett skattningsteknik. Detta innebär 
att de oberoende variablernas effekt är avsevärt mer robusta vad gäller Norge 
än vad fallet var i den poolade analysen av Sverige och Västeuropa. I modellen 
har alla variabler signifikanta effekter förutom vänstervariabeln i skattningen 
med HC3. Könskvoten och befolkningstätheten uppvisar positiva effekter och 
kyrksamheten en negativ effekt som väntat. Befolkningsstorleken har dock en 
signifikant negativ effekt, vilket går emot de teoretiska utgångspunkterna. 
Kvinnorepresentationen förväntas vara högre i kommuner med en hög befolk-
ningsstorlek. Den negativa effekten kan dock förklaras av att det bivariata sam-
bandet mellan befolkningsstorlek och kvinnorepresentation minskar över tid. 
Andel sysselsatta inom jordbruk respektive andel sysselsatta inom industri har 
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starka negativa effekter och fångar förmodligen upp både en rums- och tids-
dimension. Liksom för Sverige är valdeltagandets effekt negativ. Även för 
Norge kan man troligen dra slutsatsen att variabeln fångar upp variationen över 
tid, eftersom valdeltagandet sjunker över tid medan kvinnorepresentationen 
ökar. Vänstervariabeln är signifikant positiv i skattningen med PCSE, FE och 
RE, men icke-signifikant i skattningen med HC3.  

I modell 2 inkluderas den laggade beroende variabeln (LDV). Denna korre-
lerar starkt med den beroende variabeln (r=.82) och modellens förklaringskraft 
ökar därför något, till 73 procent. Fem variabler uppvisar en signifikant effekt 
även när LDV inkluderats: Befolkningsstorlek (-), andelen sysselsatta inom 
jordbruk (-) respektive industri (-), vänstervariabeln (+) samt valdeltagandet (-). 
Detta innebär att befolkningsstorlekens negativa effekt verkligen är robust och 
att variabeln inte kan förkastas. De fem signifikanta variablerna tillför dock inte 
så mycket förklaringskraft. I en modell där bara LDV ingår som oberoende 
variabel, är förklaringskraften 67 procent26 jämfört med en förklaringskraft på 
73 procent för modell 2 i skattningen ovan. Detta är dock högre än för Sverige, 
där förklaringskraften bara ökade med en procent. Tidigare års kvinnorepresen-
tation är viktig för att förklara kvinnorepresentationen i Norge, men övriga 
oberoende variabler är inte oviktiga.  

Den slutsats som kan dras av den poolade analysen, är att även i Norge är 
strukturer och institutioner viktiga för att förklara variationen i kvinnorepresen-
tation över tid och mellan rum under efterkrigstiden. Resultatet sammanfaller i 
stort med den multivariata analysens resultat. Vi kan således inte heller för 
Norge förkasta strukturerna som ointressanta och oviktiga, bara för att deras 
förklaringskraft är låg efter de senaste valen. 

8.7 Sammanfattande diskussion 

Överrepresentationen av män i politiken är ett omdiskuterat och välkänt 
problem. Inom såväl svensk debatt som forskning tenderar dock fokus att ute-
slutande hamna på den nationella nivån. Kvinnorepresentationen på kommunal 
nivå ”glöms bort”, trots att denna bör vara lika viktig att förändra och lika 
intressant att studera som kvinnorepresentationen i riksdagen. I detta kapitel 
har jag analyserat kvinnors representation i kommunfullmäktige i Sverige och 
Norge under efterkrigstiden. Syftet med kapitlet var att kartlägga hur och 
förklara varför kvinnors politiska representation varierar över tid och i rum. För 
att kunna kartlägga kvinnorepresentationen på kommunal nivå i Sverige krävdes 
först en omfattande datainsamling, eftersom denna statistik bara finns tillgäng-

                                                 
26 R2=.673. Modellen är skattad i Stata 8.0 med HC3. B=.855; t=109.29. (För konstanten: 

B=4.37; t=34.70). 
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lig i elektronisk form fr.o.m. valet 1982. I Norge är tillgången på statistik där-
emot avsevärt bättre, men den har ändå varit tidskrävande att arbeta med p.g.a. 
besvärliga kommundelningar och kommunsammanslagningar. 

I båda länderna har den genomsnittliga kvinnorepresentationen ökat över 
tid och detta har skett i ungefär samma takt som i riksdagen respektive stor-
tinget. Norge ligger något lägre än Sverige. I vissa kommuner i både Sverige och 
Norge har kvinnorepresentationen ökat mer än i andra och man hade i början 
av 2000-talet över 50 procent kvinnor i kommunfullmäktige. I andra kommu-
ner har ökningen varit mer sparsam och andelen kvinnor var i början av 2000-
talet fortfarande att betrakta som låg. Det finns således en intressant rumslig 
variation inom länderna att analysera. En variansanalys visade att det finns en 
samvariation mellan länstillhörighet och kvinnorepresentation i båda länderna. 
Det finns således vissa rumsliga mönster. Dessa var starkare i Sverige än i 
Norge.  

I kapitlet utgick jag från att den rumsliga variationen kan förklaras med 
strukturella variabler. Jag tänkte mig att kvinnorepresentationen skulle vara lägre i 
kommuner som präglades av en mer traditionell strukturell kontext, medan den 
skulle vara högre i kommuner med en mer modernistisk strukturell kontext. Detta 
antogs bero på att kommunernas struktur påverkar synen på kön i den lokala 
kontexten, d.v.s. det antogs att det rådde olika könskontrakt i olika kommunty-
per. I kommuner med traditionella könskontrakt är skillnaderna större mellan 
män och kvinnor i t.ex. familjen och på arbetsmarknaden. Denna mer traditio-
nella roll för kvinnor förväntas leda till att kvinnors politiska deltagande blir 
lägre, då färre kvinnor förväntas engagera sig politiskt och färre kvinnor nomi-
neras av partierna. I kommuner med modernistiska könskontrakt lever kvinnor 
och män mer jämställda liv och detta förväntas leda till att kvinnor både 
engagerar sig politiskt i högre grad samt blir nominerade av partierna i större 
utsträckning. I kapitlet används därför ett antal variabler, såväl socioekonomis-
ka som religiösa, som förväntades fånga upp kommunens strukturella kontext. 
Dessa testades mot kvinnorepresentationen genom både bivariat och multiva-
riat analys. 

I både Sverige och Norge visade det sig också att både den socioekono-
miska och den religiösa strukturen förklarar en relativt stor del av variationen i 
kvinnors politiska representation under efterkrigstiden. Förklaringskraften avtar 
dock kraftigt under 1990-talet. Detta kan bero på att kommunerna konvergerar 
med avseende på både den beroende och de oberoende variablerna, men också 
på att strukturerna faktiskt inte längre har så stor betydelse. Förmodligen stäm-
mer båda dessa förklaringar. Den socioekonomiska strukturen är emellertid 
viktig för att förklara variationen i kvinnorepresentation lite längre bak i tiden och 
man kan därför inte förkasta den som ointressant, vilket vissa forskare gör. 
Detta gäller framför allt eftersom kvinnorepresentationen tidigare år påverkar 
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kvinnorepresentationen senare år. Analysen visade också att det kan vara riska-
belt att bara välja ut ett år att analysera och utifrån detta dra generaliserande slut-
satser. Detta riskerar att ge felaktiga resultat, speciellt under 1990-talet, eftersom 
det visade sig att signifikansen för en mängd variabler varierar kraftigt även 
under korta tidsperioder. Risken är att man drar alltför stora växlar på ett sam-
band som bara råder för ett enda år (se t.ex. Johansson 2001 och Raaum 1998). 

I analysen testades också strukturvariablerna mot institutionsvariabler. Det 
visade sig att institutionsvariablerna var relativt ointressanta fram till 1990-talet 
och att det således bara verkar gå att förklara variationen i kvinnorepresentation 
utifrån strukturer fram till dess. Därefter ökar institutionsvariablernas effekt, 
men variablernas sammanlagda förklaringskraft är inte särskilt hög. Hur skall då 
dessa resultat förstås? Teorin om lokala könskontrakt verkar passa in på de 
mönster om rådde i både Sverige och Norge fram till 1980-talets mitt. Kvinno-
representationen var fram till dess högre i kommuner med egenskaper som 
stämmer in på det modernistiska könskontraktet, och lägre i kommuner med en 
mer traditionell struktur. Detta innebär att kvinnorepresentationen kan förkla-
ras med att kommunernas socioekonomiska struktur samt religiositet har påver-
kat de lokala könsrelationerna. Sedan 1990-talets början – eller t.o.m. från 1980-
talets slut i Norge – är mönstren mer otydliga. Det är fortfarande möjligt att 
kategorisera kommuner som modernistiska respektive traditionella, men sam-
bandet mellan struktur och kvinnorepresentation är inte alls lika starkt som 
tidigare. Medan de strukturella variablerna hade stor betydelse tidigare, har 
istället de institutionella variablernas betydelse ökat sedan 1990-talet. Politiska 
faktorer är till sin karaktär mer påverkbara än strukturer. Relationerna mellan 
könen är sega strukturer, men kvinnorepresentationen har ändå förändrats över 
tid och kommunerna har konvergerat i detta avseende. Genom att de tröga 
socioekonomiska och religiösa faktorerna har minskat i betydelse, samtidigt 
som de mer lättföränderliga och aktörsbetonade politiska faktorerna har ökat i 
betydelse, kan kanske skillnaderna mellan kommunerna minska ytterligare i 
framtiden. 

Nästa kapitel utgörs av fallstudier av några kommuner. Fallstudierna syftar 
framför allt till att analysera utvecklingen över tid, men kan kanske också ge ett 
bidrag till kunskaperna om den rumsliga variationen.  



  264

 
 



  265 

K A P I T E L  9  

Kvinnor i kommunalpolitiken – fallstudier 

I det föregående kapitlet (kapitel 8) analyserades den rumsliga variationen i 
andel kvinnor i kommunfullmäktige i Sverige och i Norge under efterkrigstiden. 
En slutsats var att kvinnors politiska representation samvarierar med struktu-
rella faktorer i relativt hög grad under nästan hela 1900-talet. Kvinnorepresenta-
tionen i kommunfullmäktige tenderade att fram till 1980-talets mitt vara avse-
värt lägre i kommuner med en mer traditionell struktur och högre i kommuner 
med en mer moderniserad struktur. Sedan 1990-talets början är dock samban-
den mellan struktur och kvinnorepresentation inte alls lika starka som tidigare. 
Medan de strukturella variablerna hade hög förklaringskraft tidigare, var det 
istället de institutionella variablernas effekt som ökade fr.o.m. 1990-talet. I 
kapitlet visades också att det inte bara finns en intressant variation mellan kom-
munerna, utan också en minst lika intressant variation inom kommunerna. Det 
senare innebär att kvinnorepresentationen i fullmäktige varierar över tid för 
respektive kommun.1 Hur ser denna variation över tid ut och hur kan man 
förklara att kvinnorepresentationen varierar över tid? Är det strukturer, aktörer 
eller institutioner som förklarar utvecklingen – eller är den snarare att betrakta 
som helt slumpmässig? Syftet med föreliggande kapitel är att genom fallstudier 
kartlägga och analysera kvinnorepresentationens utveckling över tid i några 
kommuner.  

9.1 Val av fall och tillvägagångssätt 

9.1.1 Val av fall 

I kapitlet kommer enbart svenska kommuner att studeras, d.v.s. de norska 
kommunerna väljs bort. Avgränsningen görs av både praktiska och metodolo-
giska skäl. Det är lättare för mig att finna data och information om svenska 

                                                 
1  Med variation inom kommunen avses således inte variation på subkommunal nivå, utan 

det är det statistiska begreppet inomgruppsvariation (within-variation) som jag tänker på. 
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kommuner än om norska kommuner, samtidigt som jag har en större känne-
dom om de svenska kommunerna och den svenska kontexten. Dessutom finns 
en ambition att göra en försiktig jämförelse mellan de studerade kommunerna 
och detta skulle inte vara oproblematiskt om en eller ett par kommuner var 
norska med en annan institutionell kontext. 

Precis som i kapitel 7, som behandlade kvinnorepresentationens utveckling i 
några västeuropeiska länders parlament, är det i detta kapitel inte primärt varia-
tionen i den beroende variabeln mellan fallen (den rumsliga variationen) som är 
av intresse, utan variationen inom respektive fall (inomgruppsvariationen, d.v.s. 
variationen över tid). När jag valde fall till kapitel 7 argumenterade jag för att 
variationen över tid är störst i länder med en hög kvinnorepresentation i slutet 
av perioden och att det därför var viktigt att välja fall som hade en hög andel 
kvinnliga parlamentsledamöter under 1990-talet och början av 2000-talet. Dessa 
fall med en hög kvinnorepresentation kontrasterades mot fall med en låg 
kvinnorepresentation. Det är svårt att tillämpa samma princip när det gäller 
kommuner. För det första hade alla svenska kommuner en relativt hög kvinno-
representation i början av 2000-talet. Det fanns förvisso kommuner med en 
avsevärt lägre andel kvinnor än genomsnittet för hela Sverige, t.ex. Sävsjö och 
Svedala med 27 procent kvinnliga ledamöter (efter valet 2002). Även i dessa 
kommuner var kvinnorepresentationen tillräckligt hög för att uppvisa en intres-
sant variation över tid. För det andra är kvinnorepresentationen på kommunal 
nivå inte lika ”stabil” som på nationell nivå. På kommunal nivå kan andelen 
kvinnliga ledamöter förändras kraftigt efter ett val, både uppåt och nedåt. I t.ex. 
Alvesta minskade kvinnorepresentationen från 47 procent efter valet 1998 till 
bara 29 procent efter valet 2002. Orsa å andra sidan ökade under samma period 
från 39 procent till 52 procent. Anledningen till dessa kraftiga förändringar är 
att fullmäktigeförsamlingarna ofta är så små att bara en enda kvinnlig ledamot 
mer eller mindre får ett väldigt stort utslag. Det är av denna anledning inte bara 
svårt utan också ologiskt att välja kommuner utifrån den beroende variabeln 
2002, när denna kan ha haft ett helt annat värde bara några år tidigare.  

De kommuner som studeras har istället valts utifrån såväl teoretiska som 
praktiska hänsynstaganden. Det finns bara två tidigare studier som analyserar 
kvinnorepresentationens utveckling på kommunal nivå över tid på ett 
systematiskt sätt. Den ena studien behandlar Örebro (Björk 1999) och den and-
ra behandlar Gävle (Folkesdotter 2002). Dessa båda studier behandlar således 
två olika städer. Enligt resultatet i kapitel 8 är det troligt att kommunstrukturen 
påverkar kvinnorepresentationens utveckling. De resultat som Björk och 
Folkesdotter för fram kan användas som utgångspunkter för detta kapitel, men 
bör kompletteras med en studie av andra typer av kommuner. I kapitlet väljer 
jag därför att titta på befolkningsmässigt mindre kommuner, eftersom dylika 
kommuner inte tidigare har studerats (jfr. Folkesson 2002). Det är troligt att det 
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är andra faktorer som påverkar kvinnorepresentationens utveckling i en stad än i 
en kommun med några tusen invånare. 

Det är således några mindre kommuner som skall väljas ut. Valmöjligheterna 
begränsas dels av att statistik om fullmäktiges sammansättning måste samlas in 
på lokala arkiv, dels av att många kommuner har genomgått en mängd kom-
munsammanslagningsreformer.2 Det är inte ovanligt att kommuner i både södra 
och mellersta Sverige har bildats av upp till tjugo eller t.o.m. trettio tidigare 
småkommuner. Även i norra Sverige är många av dagens kommuner resultatet 
av tidigare sammanslagningar. Alla kommuner har dock en spännande utveck-
ling och skulle vara intressanta att studera. I kapitlet avgränsar jag mig emeller-
tid av praktiska skäl – för mig lättillgängliga arkiv samt god kännedom om 
kommunerna – till kommuner från dels Stockholms län, dels Västerbottens län. 
De förstnämnda utgör exempel på förortskommuner, medan de senare är 
exempel på glesbygdskommuner. De kommuner som skall väljas bör, för att 
utvecklingen över tid skall bli lättare att följa, inte ha genomgått några större 
kommunindelningsreformer. I Stockholms län finns det idag en handfull kom-
muner som uppfyller dessa kriterier. Av dem väljs en kommun som tenderar att 
ha en lite högre kvinnorepresentation de senaste decennierna och en som ten-
derar att ligga lite lägre. De två kommunerna som väljs är Vaxholm och Täby. 3 
Även i Västerbottens län finns det en handfull kommuner att välja mellan. I 
Västerbottens kommuner är kvinnorepresentationens förändring över tid kraf-
tigare i de enskilda kommunerna än i Stockholms län. Det är därför svårare att 
välja ut en kommun med låg och en med hög kvinnorepresentation. De två 
kommuner som väljs är Sorsele och Vilhelmina, två inlandskommuner med en 
liknande kommunstruktur. 4 Dessutom kommer Umeå att inkluderas i studien 
för att kontrastera övriga kommuner. Nuvarande Umeå är en sammanslagning 
av sex tidigare kommuner: Umeå stad, Umeå landskommun, Sävar, Hörnefors, 
Holmsund och Holmön. Det är inte möjligt att inkludera alla dessa kommuner i 
studien. Därför väljs de två landskommunerna Sävar och Holmön bort. Detta 
innebär att studien utvidgas med en landskommun, nämligen Umeå landskommun 
(fram t.o.m. valet 1962), och två bruksorter, nämligen Hörnefors och Holmsund 
(fram t.o.m. valet 1970). 

                                                 
2  Se t.ex. Gustafsson (1980), SCB (1986), Wörlund & Ersson (1987), Gustafsson (1999:59-

91), Aronsson m.fl. (2002). 
3  Vaxholm har varit sammanslaget med Österåker under perioden 1974-1982, men det är 

inget som försvårar analysen.  
4  Vilhelmina var uppdelat i Vilhelmina köping och Vilhelmina landskommun under perio-

den 1946-1965. 



  268

9.1.2 Metod och material 

Kapitlet utgörs av ett antal fallstudier, dock med en jämförande ansats. Fallstudi-
erna syftar till att beskriva och analysera utvecklingen i de enskilda fallen, d.v.s. 
kommunerna. Även om det är utvecklingen över tid som är i fokus för kapitlet, 
ställs resultaten av de olika fallstudierna genomgående mot varandra för att 
förtydliga och stärka resonemangen. Tillvägagångssättet i kapitlet är ungefär 
samma som i kapitel 7. Det innebär att kvinnorepresentationens utveckling 
över tid analyseras genom att andelen kvinnliga ledamöter efter varje val kart-
läggs och utifrån detta görs ett försök att förklara en eventuell förändring. Kart-
läggningen görs dels av hela kommunfullmäktige, dels av de olika partierna med 
representation i fullmäktige. Kapitlet har således delvis en förklarande ambition, 
men samtidigt är det inte inom studiens begränsade ram möjligt att gå ner så 
mycket på djupet som krävs för att fastslå kausala orsaker till variationen. 
Ansatsen är därför till stora delar explorativ.  

Kapitlet har baserats på främst fyra typer av material. För det första har tidiga-
re forskning och annan litteratur analyserats. Detta handlar om såväl vetenskap-
liga publikationer som olika typer av hembygdsskildringar och skildringar av 
folkrörelser. När det gäller de studerade kommunerna har tillgången på material 
varit störst när det gäller Holmsund och Hörnefors där arbetarrörelsen varit 
stark, i Täby som har en aktiv hembygdsförening samt i Umeå som är en större 
kommun. Det finns däremot relativt lite skrivet om Sorsele, Vaxholm och Vil-
helmina. För det andra har valstatistik och annan offentlig statistik samlats in från 
SCB. Detta är taget både från Statistikdatabasen på Internet och från SOS pub-
likationer. SCB har sammanställt valstatistik med ledamöternas köns- och parti-
tillhörighet på kommunal nivå fr.o.m. valet 1982. Före dess finns bara 
kvinnorepresentationen i hela fullmäktige tillgänglig från SCB, d.v.s. det finns 
inte uppgifter om kvinnorepresentationen fördelat på parti. Därför har, för det 
tredje, data om valen före 1982 sammanställts genom analys av röstsammanräk-
ningsprotokoll och annat arkivmaterial. Detta material har samlats in från arki-
ven på Länsstyrelsen i Västerbotten och Länsstyrelsen i Stockholm samt Stads-
arkivet i Stockholm och Landsarkivet i Härnösand. Även kommunarkiven i 
Täby och Vaxholm har besökts.5 

I avsnitt 9.2 ges en bakgrund till kvinnorepresentationens utveckling på 
kommunal nivå. I kapitlets tredje avsnitt redogörs kortfattat för resultaten av 

                                                 
5  Det hade även varit ytterst intressant att analysera valsedlar från kommunerna. Detta har 

tyvärr inte alls varit möjligt, eftersom valsedlarna inte bevaras efter valen. Valsedlarna 
hade kunnat visa på könsfördelningen bland alla nominerade kandidater liksom hur 
kvinnliga och manliga kandidater har placerats på listan. Eventuellt skulle det kunna vara 
möjligt att i en utvidgad studie rekonstruera detta med hjälp av protokoll och annat 
arkivmaterial från partierna i respektive kommun. 
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två tidigare studier om kvinnorepresentationens utveckling i Örebro och Gävle 
(avsnitt 9.3). Därefter beskrivs kortfattat den strukturella kontexten i de stude-
rade kommunerna och dessutom diskuteras om det finns någon samvariation 
mellan eventuella strukturella förändringar och kvinnorepresentationens ut-
veckling (avsnitt 9.4). I de därpå följande tre avsnitten analyseras kvinnorepre-
sentationens förändring i de studerade kommunerna efter valen 1919-1946 
(avsnitt 9.5), valen 1950-1970 (avsnitt 9.6) och valen 1973-2002 (avsnitt 9.7). 
Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion (avsnitt 9.8).  

9.2 Från nationell till lokal nivå: Bakgrund 

9.2.1 Kvinnorepresentationens utveckling över tid 
– från nationell till kommunal nivå 

Till skillnad från många andra västeuropeiska länder sammanfaller kvinnorepre-
sentationen på kommunal nivå och i riksdagen i hög grad i Sverige. Kvinno-
representationens utveckling i kommunfullmäktige på aggregerad nivå borde 
således vara möjlig att förklara med samma faktorer som förklarade utveckling-
en över tid i riksdagen. Resultatet av kapitel 7 var följande: Kvinnorepresentationens 
ökning över tid i riksdagen kan förklaras utifrån (1) en stark och politiskt integrerad 
kvinnorörelse som genomgående har bevakat utvecklingen och strävat mot förändring; (2) 
konkurrerande partier som har tvingats förhålla sig till varandra i röstmaximerande syfte och 
där kvinnorepresentationen över tid integrerats i partiideologin; samt (3) partiernas introduk-
tion av institutionella åtgärder, som könskvotering vid kandidatnomineringen. Både aktörer 
och institutioner var således viktiga för att förklara förändringen över tid. Sam-
tidigt går det inte heller att bortse från den betydelse som strukturella för-
ändringar har haft. Den offentliga sektorns expansion och kvinnors inträde på 
arbetsmarknaden är faktorer som har möjliggjort kvinnors politiska deltagande. 

Även om utvecklingen i riksdagen och i kommunfullmäktige på aggregerad 
nivå sammanfaller, kan dock enskilda kommuner avvika från denna utveckling. 
I figur 9:1 redovisas utvecklingen över tid i de studerade kommunerna jämfört 
med genomsnittet för hela Sverige.6  

                                                 
6  De tidigare småkommunerna som försvann genom kommunblocksreformen (Umeå 

landskommun, Holmsund och Hörnefors) är inte med i diagrammet. Dessutom är bara 
Vilhelmina köping med under den period då Vilhelmina var uppdelat i två administrativa 
enheter. Begränsningarna görs för att diagrammet skall bli mer tydligt. I bilaga L redovisas 
kvinnorepresentationen i tabellform för samtliga studerade kommuner. 
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Figur 9:1: Kvinnorepresentationens utveckling över tid i Sorsele, Täby, Vaxholm, 
Vilhelmina och Umeå samt genomsnitt för kommunfullmäktige i hela riket, 1920-2002. 
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Källor: Egen bearbetning av data från SOS, Kommunala valen, SCB Statistikdatabaser samt 
arkivmaterial (se bilaga L). 

Utvecklingen i de fem kommunerna avviker kraftigt från utvecklingen för kom-
munfullmäktige i hela riket (medelvärde). För det första råder det stora skillnader 
mellan de fem kommunerna under hela perioden. Mellan den kommun med 
högst kvinnorepresentation och den med lägst andel kvinnor i fullmäktige kan 
det skilja upp till 20 procentenheter, såväl i början som i slutet av perioden. För 
det andra syns kraftiga och plötsliga förändringar i enskilda kommuner. Kvinno-
representationen är således inte lika stabil i de enskilda kommunerna som me-
delvärdet, utan kan helt plötsligt öka eller minska kraftigt. För det tredje följer inte 
någon av kommunerna medelvärdet för hela landet perfekt. Visserligen ökar 
kvinnorepresentationen över tid i alla kommuner, men på olika sätt. Umeå ligger 
högt redan från början, med t.ex. 17 procent kvinnliga ledamöter efter valet 
1922, men pendlar både uppåt och neråt fram till 1970-talet när det börjar ske 
en mer ihållande ökning. Därefter stannar kvinnorepresentationens utveckling 
av, men låg kvar runt 45 procent i början av 2000-talet. Täby nådde en hög nivå 
i mitten av 1970-talet, med 39 procent kvinnliga ledamöter efter valet 1976, 
men efter det har kvinnorepresentationen sjunkit. Vilhelmina och Sorsele hade 
inga kvinnor alls i fullmäktige de första decennierna, men därefter har andelen 
kvinnliga ledamöter ökat. Vilhelmina låg lägst av de fem kommunerna under 
1970- och 1980-talet, men högst efter valet 2002 med 49 procent. Sorsele hade 
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högst kvinnorepresentation efter valet 1998 med 48 procent, men efter valet 
2002 var bara 32 procent av ledamöterna kvinnor. 

Senare i kapitlet kommer utvecklingen i respektive kommun att analyseras 
närmare. De slutsatser som kan dras av denna introducerande genomgång är att 
resultatet från studien av riksdagen (kapitel 7) inte är applicerbart på enskilda 
kommuner fullt ut. Även om genomsnittet för alla Sveriges kommuner över-
ensstämmer med kvinnorepresentationen i riksdagen, finns det stora avvikelser 
mellan utvecklingen i riksdagen och i de enskilda kommunerna.  

9.2.2 Partiernas kvinnorepresentation på kommunal nivå 

I riksdagen har kvinnorepresentationen varierat kraftigt mellan olika partier. 
Socialdemokraterna har under nästan hela perioden haft högst andel kvinnliga 
ledamöter. Centerpartiet hade inte någon kvinnlig ledamot i riksdagen förrän 
1969, men har därefter legat relativt högt. Folkpartiet och moderaterna hade 
någon enstaka kvinnlig ledamot fram till 1950-talet, men har därefter ökat sin 
kvinnorepresentation till drygt en tredjedel. Båda dessa borgerliga partier ligger 
således lågt i jämförelse med övriga partier. Vänsterpartiet hade en blygsam 
kvinnorepresentation ända in på 1980-talet, men ligger idag kring medelvärdet. 
Idag är det fem partier som tillämpar könskvotering vid allmänna val, både på 
nationell och kommunal nivå (se bilaga H). Folkpartiet, kristdemokraterna och 
socialdemokraterna har alla en rekommendation eller en ”praxis” om varvade 
listor, medan vänsterpartiet och miljöpartiet har principen om könskvotering 
inskriven i stadgarna. 

Andelen kvinnliga kommunfullmäktigeledamöter för respektive parti redo-
visas i tabell 9:1 nedan. Tyvärr är tillgången på uppgifter om kvinnorepresenta-
tionen i de svenska kommunerna ytterst begränsad. Tidigare nämndes att det 
inte finns sammanställt statistik om kvinnorepresentationen fördelat på parti i 
de enskilda kommunerna före 1982. Samma problem råder delvis för uppgifter 
avseende kommunfullmäktige totalt för hela landet. Det är bara under perioden 
1954-1966 samt fr.o.m. 1982 som SCB:s valstatistik är insamlad och samman-
ställd på ett sådant sätt så att det går få fram de kvinnliga ledamöterna fördelade 
på parti för kommunfullmäktige i hela landet.  

Trots att det saknas uppgifter för många år, är tabellen intressant. Tabellen 
visar att efter valet 1954 är kvinnorepresentationen mycket låg i alla partier: 
Från 3 procent i kategorin ”övriga partier” till 10 procent i socialdemokraterna. 
Ungefär samma mönster syns efter valen 1958, 1962 och 1966. Andelen 
kvinnor i kommunfullmäktige ökar under perioden från 9 till 12 procent. Ök-
ningen är relativt jämt fördelad mellan partierna. Det som är anmärkningsvärt 
är att centerpartiet har 13 procent kvinnor i kommunfullmäktige 1966 och 
därmed har högst kvinnorepresentation tillsammans med socialdemokraterna, 
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men i riksdagen representeras inte centerpartiet av någon kvinna överhuvud-
taget förrän efter valet 1968. I gengäld har vänsterpartiet och socialdemokrater-
na en avsevärt högre andel kvinnliga ledamöter i riksdagen än i kommunfull-
mäktige i mitten av 1960-talet. Folkpartiet och moderaterna ligger tvärtom 
något högre i kommunfullmäktige än i riksdagen (se tabell F:3 i bilaga F).  

Tabell 9:1. Andel kvinnliga ledamöter från respektive parti i kommunfullmäktige i hela 
Sverige 1954-1966 och 1982-2002. 

 V S C FP KD MP M ÖVRIGA TOTALT 

1954 4 10 7 8 .. .. 8 3 9 

1958 5 11 9 7 .. .. 9 4 10 

1962 6 12 10 10 .. .. 10 4 11 

1966 9 13 13 11 4 .. 12 5 12 

1982 33 31 26 28 .. 41 29 21 29 

1985 34 32 26 33 17 41 29 22 30 

1988 35 35 30 36 19 46 31 25 34 

1991 38 37 32 37 30 41 31 23 34 

1994 44 47 37 39 31 46 34 25 41 

1998 45 47 38 39 39 49 35 29 42 

2002 48 47 39 39 40 45 35 29 42 
 

Källa: Egen bearbetning av data från SOS, Kommunala valen, SCB Statistikdatabaser. 

Därefter saknas data fram till 1982. Under 1980-talet ligger den genomsnittliga 
kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige strax under eller strax över 30 
procent. Andelen kvinnliga ledamöter började under 1980-talet variera i högre 
grad mellan partierna. Miljöpartiet har genomgående en hög andel kvinnliga 
ledamöter, över 40 procent. Socialdemokraterna och vänsterpartiet ligger över 
30 procent. Centerpartiet och moderaterna ligger några procentenheter efter, 
medan folkpartiet ökar sin kvinnorepresentation kraftigt under 1980-talet. Lägst 
är kvinnorepresentationen i kategorin ”övriga partier” och kristdemokraterna. 
Under 1990-talet utkristalliseras sedan de mönster som vi ser idag. Kvinno-
representationen är då högst i vänsterpartiet, miljöpartiet och socialdemokra-
terna med 45 procent kvinnor eller mer. Därefter kommer kristdemokraterna, 
centerpartiet och folkpartiet med drygt 40 procent kvinnor. Sist kommer mode-
raterna med 35 procent kvinnor och kategorin ”övriga partier” med endast 29 
procent kvinnor.  

Sammanfattningsvis visar tabellen att kvinnorepresentationen ökar i alla par-
tier på kommunal nivå, men ökningen sker snabbare i vissa partier. Det finns 
ett tydligt mönster att partierna till vänster har en högre andel kvinnliga 
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ledamöter än de borgerliga partierna. En annan slutsats som kan dras är att de 
rekommendationer eller t.o.m. krav som finns gällande könskvotering inte 
tillämpas helt på kommunal nivå. Av folkpartiets kommunfullmäktigeledamöter 
var fortfarande andelen kvinnor lägre än 40 procent i början av 2000-talet, trots 
en rekommendation om varvade listor sedan 1985. Hos kristdemokraterna syns 
en liknande tendens. Könskvoteringen verkar ha starkare förankring i partierna 
till vänster på den politiska skalan. Hos socialdemokraterna syns en tydlig 
förändring fr.o.m. valet 1994. Detsamma gäller vänsterpartiet. Miljöpartiet lig-
ger också relativt högt.  

9.2.3 Kommunreformernas effekt på kvinnorepresentationen 

Om partierna är den centrala aktören vad gäller kvinnorepresentationens 
utveckling över tid, är kommunen den arena inom vilken kvinnorepresentatio-
nen utvecklas. Kommunen utgörs av en uppsättning institutioner som påverkar 
aktörers agerande och sätter upp ramar för kvinnorepresentationens utveckling. 
Exempel på detta är hur kommunen är indelad och hur kommunfullmäktige är 
utformat. Nästa steg är därför att titta på kommunreformernas betydelse för 
kvinnorepresentationens utveckling över tid.  

Kommunreformer är institutionella förändringar som bl.a. medför att tätort 
och landsbygd integreras i en och samma kommun och att en stor fullmäktige-
församling ersätter flera mindre. Det finns motstridiga uppfattningar om kom-
munreformerna skall ses som positiva eller negativa för kvinnorepresentatio-
nen. Att flera mindre fullmäktigeförsamlingar ersätts med en större borde kunna 
ses som positivt för kvinnorepresentationen. Detta baseras på resultat från tidi-
gare studier om val och nomineringar som visar att om antalet ledamöter är få, 
spelar kandidaternas identitet – och således kön – större roll för partierna i 
nomineringsprocessen (se t.ex. Rule 1994:19-20). I stora fullmäktigeförsam-
lingar finns det förmodligen partier med många mandat. Det är troligare att fler 
kvinnor blir nominerade om det finns partier med ”säkra” platser, där kvinnliga 
kandidater kan placeras. Å andra sidan innebär sammanslagningarna även att 
antalet mandat totalt minskar när flera mindre fullmäktige ersätts med en stor. 
Detta skulle kunna ses som något som påverkar kvinnorepresentationen nega-
tivt. 

Folkesson menar att den första kommunreformen, den s.k. storkommun-
reformen i början av 1950-talet, var positiv för kvinnors politiska deltagande. 
Det var till största delen män som fick lämna sina uppdrag, medan antalet 
kvinnor ökade. Enligt Folkesson underlättade kommunsammanslagningarna 
kvinnors inträde i kommunalpolitiken. För det första förändrades sättet att välja 
ledamöter till fullmäktige. Antalet fullmäktigeförsamlingar minskade, men 
antalet mandat i varje kommun ökade vilket ledde till att fler kvinnor nomine-
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rades. För det andra förändrades väljarkåren i de nya större kommunerna. Den 
politiska eliten kunde inte längre påverka väljarna genom personliga kontakter 
och det ansågs därför säkrast att ha med några kvinnor på valbar plats på 
kandidatlistan för att inte de kvinnliga väljarna skulle rösta på andra partier. 
Kvinnor som väljare blev därför synliga på ett helt nytt sätt. För det tredje ökade 
konkurrensen mellan partierna i de nya storkommunerna. Fram till kommun-
reformen hade samlingslistor varit vanliga. För det fjärde ledde kommunsamman-
slagningarna till att mer avlägsna och isolerade delar av landsbygden med en 
traditionell kvinnosyn sammanfördes med mer tätbefolkade områden nära 
städer med modernare uppfattningar. Detta innebar att glesbygdens mer tradi-
tionella normer luckrades upp. För det femte började en ny kommunal förvaltning 
att byggas upp i alla kommuner med t.ex. skolstyrelse, socialnämnd, barnavårds-
nämnd, mödrahjälpsnämnd och hemhjälpsnämnd. Detta ansågs vara områden 
där kvinnor besatt speciell kunskap och det öppnades därmed nya möjligheter 
för kvinnor att arbeta kommunalt. För det sjätte innebar kommunreformen att 
kommunen inte längre indelades med den kyrkliga församlingen som förebild. 
Kyrkan hade företrätt en konservativ syn på kvinnors aktiviteter utanför 
hemmet, men när kommun och kyrka skildes åt minskade kyrkans inflytande. 
För det sjunde var fullmäktigeförsamlingarna i de nya storkommunerna nybildade, 
vilket ledde till ett brott i omvalsprincipen som ju är vanligt förekommande. 
Tidigare hade det varit så att de flesta som valdes till politiska uppdrag, var de 
personer som tidigare haft uppdragen. Eftersom det främst var män som hade 
haft uppdrag tidigare, var det också män som valdes om. I de nya fullmäktige-
församlingarna kunde egentligen ingen väljas om och det blev därmed lättare att 
välja in kvinnor (Folkesson 2002:81-83). 

I en studie av den andra kommunreformen, den s.k. kommunblocksrefor-
men under 1960- och 1970-talet, visar däremot Gustafsson att i sex studerade 
kommuner (Avesta, Haparanda, Olofström, Skellefteå, Vara och Västerås) sjönk 
andelen kvinnliga förtroendevalda som en direkt konsekvens av kommunsam-
manslagningarna. Studien behandlar emellertid inte bara fullmäktigeledamöter, 
utan även ledamöter och suppleanter i kommunstyrelsen samt i kommunala 
nämnder och bolag (Gustafsson 1969:109-113):  

It is also clear that the implementation of municipal reform affected the 
composition of the group of local politicians in terms of, for example, sex, 
age, social background and education. The proportion of women in muni-
cipal councils decreased, and the proportion of older councillors increased. 
Those elected or appointed became even more a ‘social elite’ after the amal-
gamation than was the case before (Gustafsson 1980:147). 
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Hur ser då kvinnorepresentationen ut kring kommunreformerna i hela Sverige? 
Går det att dra några slutsatser om kommunreformernas effekter på kvinno-
representationen? I föregående kapitel (kapitel 8) gick det inte att se några 
tendenser till en minskad kvinnorepresentation i fullmäktige på aggregerad nivå, 
utan det har istället skett en genomgående ökning under hela efterkrigstiden. 
Detta gäller både kring storkommunreformen på 1950-talet och kring kom-
munblocksreformen på 1960- och 1970-talet. I tabell 9:2 nedan visas utveck-
lingen kring de bägge kommunreformerna. Den s.k. storkommunreformen ägde 
rum 1952, då 2.281 landskommuner slogs ihop till 816 landskommuner. Redan 
vid kommunalvalen 1950 minskades antalet ledamöter enligt tabell 9:2. Detta 
berodde på att valet 1950 avsåg fullmäktige för de blivande omkring ettusen 
storkommunerna. Antalet ledamöter minskade från omkring 40.000 till drygt 
33.000. Det var dock männen som förlorade sina uppdrag. Antalet manliga 
ledamöter minskade med över 7.000, medan antalet kvinnor minskade med 
bara 42. I valet därpå, 1954, minskade antalet manliga ledamöter med ytterligare 
600 medan antalet kvinnliga ledamöter ökade med lika många. Från 1946 till 
1954 ökade andelen kvinnor i kommunfullmäktige från 6 till 9 procent. Detta 
bekräftar således Folkessons tes om att storkommunreformen var positiv för 
kvinnorepresentationen. Det är inte osannolikt att reformen ledde till ett ökat 
handlingsutrymme eftersom gamla normer och system bröts upp och nya 
möjligheter öppnades för kvinnor att ta sig in i kommunfullmäktige. Detta 
stämmer överens med Folkessons resonemang. 

Tabell 9:2. Kvinnorepresentationen i stads- och kommunfullmäktige kring 
kommunreformerna. 

 1946 1950 1954 1966 1970 1973 1976 
Kvinnor 2.457 2.415 3.059 3.548 2.557 2.263 3.038 
Män 37.729 30.568 29.989 25.998 15.770 10.973 10.209 
Totalt 40.186 32.983 33.048 29.546 18.327 13.236 13.247 
Andel kvinnor 6,1 % 7,3 % 9,3 % 12,0 % 14,0 % 17,1 % 22,9 % 
Kommuner 2.512 (2.501) 1.037 995 848 464 278 
Ledamöter per kommun 16 (13) 32 30 22 29 48 

 

Källa:. Egen bearbetning av data från SOS, Kommunala valen, SOS, Allmänna valen 

Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet genomfördes den s.k. kom-
munblocksreformen, då antalet kommuner minskade i olika etapper från omkring 
ettusen ner till 278. I samband med detta mer än halverades antalet kommun-
fullmäktigeledamöter, från drygt 30.000 efter valet 1966 till ungefär 13.000 
ledamöter 1973. Det var även denna gång främst männen som förlorade sina 
uppdrag. År 1966 fanns det nästan 26.000 män i kommunfullmäktige. Tio år 
senare kvarstod drygt 10.000 män. Antalet kvinnor i kommunfullmäktige mins-
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kade däremot bara från 3.500 efter valet 1966 till 3.000 efter valet 1976. Under 
denna tioårsperiod ökade kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige från 12 
till 23 procent. Även kommunblocksreformen kan således ses som positiv för 
kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige, vilket talar emot Gustafssons 
tes.  

Det finns sammanfattningsvis inget på aggregerad nivå som stödjer tesen att 
kommunblocksreformen har påverkat andelen kvinnor i kommunfullmäktige 
negativt. Däremot kan det naturligtvis finnas enstaka kommuner där kvinnors po-
litiska representation påverkades negativt av sammanläggningarna. Det ökade 
antalet kvinnor i kommunfullmäktige kan bero på att även denna reform öpp-
nade upp möjligheter för aktörer att agera i frågan. Efter reformen utökades 
dessutom fullmäktiges storlek, från genomsnittliga 30 ledamöter per kommun 
till i snitt 48 ledamöter per kommun. Likaså bör denna institutionella föränd-
ring ha varit positiv för kvinnors möjligheter att bli nominerade och valda. 

9.3 Kvinnor i stad och land – tidigare forskning  

9.3.1 Örebro och Gävle 1900-1950 

Genom två tidigare studier vet vi en del om kvinnorepresentationens utveckling 
i Örebro (Björk 1999) och i Gävle (Folkesdotter 2002). Att partierna är centrala 
aktörer när det gäller att förklara variationen i kvinnors politiska representation 
har diskuterats tidigare i avhandlingen. Partierna är de aktörer som genom 
nomineringen har nästan total makt och kontroll över vem som skall släppas in 
på den politiska arenan. Mot denna bakgrund beskrivs partierna ofta som 
”portvakter” (eg. gate-keepers) som bestämmer vem porten till fullmäktige skall 
öppnas för (se t.ex. Norris 1993, Norris & Lovenduski 1995:23-142, Norris 
1997:218).  

I Örebro bildades runt sekelskiftet, precis som i övriga Sverige, de politiska 
partiernas lokala organisationer av och för män, eftersom kvinnor varken hade 
rösträtt eller var valbara. Efter några år började kvinnor bli partimedlemmar, 
men de utgjorde en minoritet i samtliga partier. Alla partier i Örebro hade 
lokala kvinnoorganisationer (Björk 1999:263-264). I både Gävle och Örebro 
startades socialdemokratiska kvinnoklubbar ett par år efter det att socialdemo-
kratiska arbetarkommuner grundats. I båda städerna var medlemmarna i 
kvinnoklubben vanligtvis gifta med fackligt eller politiskt aktiva socialdemokra-
tiska män eller de manliga partimedlemmarnas döttrar. Kvinnoklubben var såle-
des ingen oberoende organisation för politiskt intresserade kvinnor, utan hade 
snarare karaktären av ”fru-klubb”. Mot denna bakgrund hade inte kvinnoklub-
ben till en början som främsta mål att öka kvinnorepresentationen, utan satte 
snarare männens intressen i första hand. Att det dessutom var få kvinnliga med-
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lemmar i det socialdemokratiska partiet, underlättade inte heller nomineringen 
av kvinnor. Det var också svårt att få kvinnor att vilja åta sig politiska uppdrag. 
När det väl fanns villiga kvinnor släpptes de inte fram av de manliga partikam-
raterna alternativt placerades långt ner på listan för att locka kvinnliga väljare 
(Folkesdotter 2002:54-57).  

I båda städerna fanns det tidigt kvinnliga rösträttsföreningar, som främst 
organiserade medel- och överklassens kvinnor. Kvinnlig rösträtt var viktig för 
medelklassens kvinnor eftersom rösträtten inte bara var ett mål i sig, utan även 
ett medel för att ge ogifta kvinnor möjligheter till statliga tjänster och gifta 
kvinnor en bättre ställning inom äktenskapet. För kvinnor i arbetarklassen 
fanns det inga formella hinder för arbete, utan det handlade istället om rimliga 
arbetsvillkor och löner. Arbetarklassens kvinnor betonade dessutom att de inte 
ville stå i vägen för männens allmänna rösträtt. P.g.a. dessa skilda intressen be-
skrivs relationen mellan över- och medelklassens rösträttsföreningar och arbe-
tarklassens kvinnoklubb som ”kylig” (Björk 1999:66-68). Detta innebar att klass 
gick före kön i den politiska kampen under 1900-talets första hälft. Frisinnade 
partier (nuvarande folkpartiet) bildades strax efter förra sekelskiftet i både 
Gävle och i Örebro. De hade tidigt kvinnliga ledamöter i stadsfullmäktige. Ge-
nerellt fanns det många intresserade och kompetenta kvinnor i partiet och dessa 
hade ett relativt starkt stöd bland sina manliga partikamrater. Även i högerpar-
tiet (nuvarande moderaterna) fanns det ett stöd för kvinnliga politiker. Trots att 
högerpartiet inledningsvis var emot kvinnlig rösträtt, fanns det tidigt kvinnor i 
såväl styrelse som arbetsutskott. Däremot hade man inom högern problem att 
både hitta villiga kvinnor till stadsfullmäktigeuppdrag och att bereda dem plats 
på listorna (Folkesdotter 2002:58-61).  

För alla partier i Örebro gällde vanligtvis att kvinnor som nominerades till 
politiska uppdrag till en början hamnade i en relativt utsatt position. De riske-
rade att såväl öppet ifrågasättas inom partiet som att kritiseras i pressen. Mot 
denna bakgrund var det få kvinnor som var villiga att låta sig nomineras. Under 
1930- och 1940-talet blev det lättare att hitta kvinnor som var beredda att åta 
sig uppdrag. Nomineringen till uppdrag baserades emellertid på ett antal krite-
rier, där tidigare innehav av uppdrag och politisk erfarenhet prioriterades. När 
kvinnor skulle in på listorna inför det första allmänna valet 1919, innebar det att 
man var tvungen att bryta mot den s.k. återvalsprincipen. Detta ledde till upp-
rörda känslor och avhopp, strykningar och spränglistor. Ända t.o.m. 1940-talet 
var det vanligt förekommande att en kvinna som petade ner en man riskerade 
att bli föremål för voteringar, strykningar och trakasserier. Om sedan kvinnorna 
väl lyckades i valen berodde det ofta på partiets framgångar i stort. Om partiet 
backade var det svårare för nya kandidater att ta sig in i stadsfullmäktige, efter-
som de ofta placerades lite längre ner på listorna. Om partiet hade oväntade 
valframgångar, kunde istället ofta fler kvinnor komma in än vad som var tänkt 
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eftersom de ofta stod på s.k. ”möjliga” platser, d.v.s. precis under de säkra 
platserna (Björk 1999:267-268, jfr. Bergqvist 1994:41, Wängnerud 1999:37-38).  

Det fanns sammanfattningsvis stora likheter i kvinnors politiska förhållan-
den vid en jämförelse mellan Örebro och Gävle under 1900-talets första hälft. 
För det första kom det fler kvinnliga fullmäktigeledamöter från de borgerliga par-
tierna (de frisinnade och högern) än från socialdemokraterna. För det andra hade 
de borgerliga kvinnorna dessutom mer stöd från männen i sina partier vid 
nomineringar och val än de socialdemokratiska kvinnorna  För det tredje var de 
borgerliga kvinnorna också mer självständiga i relation till sina kvinnoorgan-
isationer, medan de socialdemokratiska kvinnorna hade kvinnoklubben som 
bas. De borgerliga kvinnorna hade också en bättre förhandlingsposition i sina 
partier i vidare bemärkelse. Bl.a. handlade det vanligtvis om välutbildade kvin-
nor med ett utvecklat kontaktnät. Kvinnor i det frisinnade partiet hade t.ex. till 
en början ofta varit aktiva i rösträttsrörelsen och hade genom detta såväl kon-
takter som politiska erfarenheter. Kvinnor i högern hade som styrka att de var 
många till antalet och de var väl integrerade i partiets organisation. De social-
demokratiska kvinnornas förhandlingsposition var svagast. Detta berodde dels 
på särorganiseringen i kvinnoklubben, dels på att andelen kvinnor i partiorgani-
sationen var så liten p.g.a. kollektivanslutningen (Folkesdotter 2002:65-66).  

9.3.2 Skillnader mellan stad och land? 

Studierna av Gävle och Örebro visar tydligt att partierna, d.v.s. aktörer, har en 
viktig roll för att förklara utvecklingen av kvinnorepresentationen. Att det dess-
utom finns stora likheter mellan de båda städerna torde innebära att även andra 
svenska städer uppvisar en liknande utveckling. Detta innebär att det är de bor-
gerliga partierna som främjar kvinnorepresentationen under 1900-talets första 
hälft, medan det enligt avsnitt 9.2.2 ovan fr.o.m. 1990-talet är partierna till väns-
ter som har den jämnaste könsfördelningen bland sina ledamöter. Men hur ser 
det då ut om man tittar utanför städerna, t.ex. ute på landsbygden?   

Enligt Folkesson stod kvinnor i landskommunerna länge utanför kommu-
nalpolitiken. Det berodde på flera olika faktorer. För det första hade de ofta långa 
arbetsdagar inom hem och jordbruk. För det andra var de geografiska avstånden 
inom landskommunerna ofta långa. Dessa två faktorer ledde till att kvinnorna 
på landsbygden i hög grad levde relativt isolerade med sin familj och varken 
hade tid eller möjlighet att deltaga aktivt i något föreningsliv. Under 1930-talet 
ökade dock aktiviteterna inom t.ex. Röda Korset, i den kyrkliga syföreningen 
eller i SLKF (Sveriges Landsbygdskvinnors Förbund), men i stort fanns det 
ingen större tradition av kvinnlig föreningsaktivitet på landsbygden. För det tredje 
fanns det länge på landsbygden en ytterst traditionell syn på vad män och 
kvinnor kunde och fick göra. Politik ansågs tillhöra den manliga sfären. Det är 
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egentligen något som även märks i Örebro och Gävle, men som förmodligen 
levde kvar längre i landskommunerna. För det fjärde var landsbygdskvinnorna 
främst engagerade i de socialdemokratiska kvinnoklubbarna eller SLKF, men i 
båda dessa organisationer ställde sig kvinnor bakom männen för att nå mer all-
männa mål och inte främst för att förbättra kvinnors villkor. I städerna var ju 
många medelklasskvinnor redan i slutet av 1800-talet engagerade i föreningar 
för kvinnors rösträtt samt rätt till utbildning och tjänst på samma villkor som 
män. Samma tradition fanns inte på landsbygden. Den offentliga sektorns ex-
pansion öppnade nya möjligheter för kvinnor. Bl.a. växte en rad nya kvinnliga 
yrken fram och utbildade kvinnor kunde få kvalificerade tjänster som konsulen-
ter i hem- och familjefrågor, hemvårdarinnor, sjukgymnaster, distriktssköters-
kor och skolkökslärarinnor. Dessa kvinnor var ofta högt respekterade i lokal-
samhället och flera rekryterades till kommunalpolitiken (Folkesson 2002:77-85). 

Detta innebär att det inte bara är aktörer som är viktiga, utan förmodligen 
spelar även den strukturella kontexten stor roll för kvinnorepresentationens 
utveckling. Kvinnors politiska villkor varierar mellan städer och landsbygd. 
Härnäst riktas fokus mot de kommuner som skall studeras i kapitlet. Med tanke 
på strukturens troliga betydelse beskrivs kortfattat de studerade kommunernas 
befolkningsstruktur och näringsstruktur i avsnittet nedan (avsnitt 9.4). De 
variabler som diskuteras sammanfaller i stort med dem som analyserades i 
föregående kapitel. Syftet har varit att inkludera variabler som fångar upp tradi-
tionella respektive modernistiska drag i kommunerna, d.v.s. främst närings- och 
befolkningsstrukturen. 

9.4 Kommunernas struktur och kvinnorepresentation7 

9.4.1 Befolkningsstrukturen 

Kapitlet täcker en åttioårsperiod, vilket naturligtvis innebär att alla de fem stu-
derade kommunerna har förändrats med avseende på befolkningsstorleken. 
Detta har dock skett på olika sätt. De två inlandskommunerna Vilhelmina och 
Sorsele har drabbats av en kraftig befolkningsminskning, medan övriga kom-
muner istället har växt. År 1920 hade Vilhelmina 9.400 invånare och Sorsele 
4.200 invånare. År 1950 hade befolkningen ökat till 10.900 i Vilhelmina (varav 
drygt 2.000 i Vilhelmina köping) och till 6.100 invånare i Sorsele. Precis som i 
övriga inlandet började befolkningen minska kraftigt under 1960-talet och idag 
har Sorsele knappt 3.000 invånare. I Vilhelmina minskade befolkningen från 
över 11.000 invånare 1960 till strax under 9.000 invånare 1970. I och med att 
Stekenjokk-gruvan öppnades 1975, stannade befolkningsminskningen delvis av. 
                                                 
7  Se tabell L:1 i bilaga L. 



  280

Under 1990-talet började befolkningen återigen minska och idag har Vilhelmina 
7.600 invånare. Båda kommunerna är att betrakta som typiska glesbygdskom-
muner med en minskande och åldrande befolkning samt en låg befolknings-
täthet (<1 inv. per km2). 

År 1920 hade Täby och Vaxholm strax över 3.000 invånare. Medan Täby 
var en landskommun med ett flertal stationssamhällen och villasamhällen, var 
Vaxholm en liten stad i skärgården utan fast förbindelse till fastlandet. Idag har 
Täby över 60.000 invånare, medan Vaxholm har drygt 10.000 invånare. Täby 
har således utvecklats till en större förort till Stockholm. Den stora befolknings-
ökningen skedde under perioden 1955-1975, då antalet invånare ökade från 
13.000 till 41.000 invånare. Vaxholm har inte genomgått en lika genomgripande 
förändring, men har ändå förändrats från en liten skärgårdsstad till en förort, 
precis som Täby 

Holmsund och Hörnefors var på 1920-talet karaktäristiska brukssamhällen 
med omkring 4.000 invånare vardera. Över tid utvecklades Holmsund till att bli 
en välmående medelklassförort till Umeå, medan Hörnefors inte växte lika kraf-
tigt. Före sammanslagningen med Umeå kommun 1974 hade Holmsund 6.600 
och Hörnefors 3.300 invånare. Umeå var 1920 en mindre stad med 7.000 
invånare, men växte kraftigt över tid. År 1950 hade man 17.000 invånare. I 
mitten av 1960-talet slogs Umeå stad och Umeå landskommun ihop. Staden 
hade då strax under 25.000 invånare och landskommunen omkring 20.000 invå-
nare. I början av 1970-talet införlivades även Holmsund, Holmön, Hörnefors 
och Sävar i kommunen. I samband med universitetets expansion fortsatte 
Umeå att växa och i början av 2000-talet hade den nya storkommunen 108.000 
invånare. 

9.4.2 Näringsstruktur 

Även med avseende på näringsstrukturen finns det stora skillnader mellan de 
studerade kommunerna. Både Täby och Vaxholm var i början av 2000-talet 
välmående förortskommuner med en mycket hög andel sysselsatta inom tjäns-
tesektorn. Bara 5 procent arbetade inom industrin. Så såg inte situationen ut 
tidigare. År 1930 var drygt 20 procent av Täbys befolkning sysselsatt inom jord-
bruk och 30 procent inom industri. Vändningen kom efter 1950, då andelen 
sysselsatta inom dessa två sektorer började minska kraftigt. Utvecklingen i Vax-
holm var likartad, även om såväl industri- som jordbrukssektor alltid har varit 
mindre än i Täby. I Vaxholm är det istället försvaret som varit den stora arbets-
givaren. Under 1900-talets första hälft försörjde försvaret nästan hälften av 
Vaxholms invånare.  
I brukskommunerna Holmsund och Hörnefors var länge en hög andel av 
befolkningen sysselsatt inom industrin. Industrisektorn i Holmsund var något 
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större än i Hörnefors, där det även fanns en viss sysselsättning inom jord- och 
skogsbruk. I båda kommunerna fanns det såväl sågverk som pappersbruk. År 
1930 försörjdes drygt 70 procent av befolkningen av industrin i Holmsund. 
Motsvarande siffra för Hörnefors var drygt 60 procent. Detta minskade sakta 
över tid fram till kommunsammanslagningen, då 40 procent av befolkningen i 
Holmsund och 50 procent i Hörnefors var sysselsatta inom industrin. För båda 
kommunerna gällde att industrin var ytterst mansdominerad.  

I Umeå stad var en tredjedel sysselsatta inom industrisektorn 1930. Det 
minskade över tid till drygt 10 procent i början av 2000-talet då istället tjänste-
sektorn dominerade, med såväl universitetet som sjukhuset som stora arbets-
givare. I Umeå landskommun försörjdes över 60 procent av jordbruk och 20 
procent av industri 1930. Fram till sammanslagningen med Umeå stad minska-
de andelen sysselsatta inom jordbruk, samtidigt som de industrianställda ökade. 
Även i Umeå landskommun var industrin ytterst mansdominerad.  

I Vilhelmina och Sorsele var jord- och skogsbruket helt dominerande under 
1930- och 1940-talet. Det försörjde närmare 80 procent av befolkningen i båda 
kommunerna. Industrisektorn har genomgående legat omkring 10 procent. Till 
stora delar har den bestått av träindustri, men i Vilhelmina har många även 
arbetat inom gruvnäringen. Både trä- och gruvindustrin har varit helt mans-
dominerade. I början av 2000-talet sysselsatte industri- och jordbrukssektorn 
vardera 10 procent i respektive kommun. Istället dominerade tjänstesektorn 
och en stor del av den förvärvsarbetande befolkningen var offentliganställd. 
Detta gällde framför allt den kvinnliga arbetskraften. På 1990-talet var drygt 
hälften av de förvärvsarbetande kvinnorna i Vilhelmina kommunalanställda och 
då framför allt inom äldreomsorgen. Det som kännetecknar glesbygdskommu-
nerna är dels en könssegregerad arbetsmarknad, dels en ytterst snäv kvinnlig 
delarbetsmarknad (jfr. Wide 1999). 

9.4.3 Kvinnors förvärvsarbete och könskvoten 

Slutligen skall kvinnors förvärvsfrekvens och könskvoten analyseras. Med köns-
kvot avses antal kvinnor per 1.000 män. Könskvoten i en kommun har ofta ett 
samband med kvinnors förvärvsmöjligheter. Kvinnor tenderar att i högre grad 
flytta från kommuner med begränsade förvärvs- och utbildningsmöjligheter och 
en i övrigt traditionell kultur till städer och tätorter, där livsvillkoren för kvinnor 
upplevs vara bättre. Könskvoten kan därför användas som en grov indikator på 
kvinnors livsvillkor i lokalsamhället i bred bemärkelse (jfr. Wide 1999).  
I Hörnefors och Holmsund var kvinnors förvärvsfrekvens inledningsvis mycket 
låg, vilket delvis berodde på den mansdominerade industrin. En annan för-
klaring var dock de rådande normerna om att kvinnor inte skulle förvärvsarbe-
ta. I brukssamhällena dominerade synen på männen som familjeförsörjare och 
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kvinnor som hemmafruar (se t.ex. Nordberg 1990b). I mitten av 1900-talet var 
den kvinnliga förvärvsfrekvensen runt 20 procent. Detsamma gällde Sorsele, 
Vilhelmina och Umeå landskommun, där den låga kvinnliga förvärvsfrekvensen 
kan bero på att det bara fanns ett fåtal yrken i kommunerna som ansågs lämp-
liga för kvinnor. En annan förklaring kan vara att många kvinnor i dessa 
kommuner arbetade heltid med familjens jordbruk och på så sätt faller utanför 
statistiken (jfr. Wide 1999). I de tre landskommunerna var en majoritet av män-
nen sysselsatta inom jordbruket under 1900-talets första hälft och det bör såle-
des ha funnits många jordbrukarhustrur. 

Såväl 1950 som 1960 var Vilhelmina administrativt uppdelat i en köping och 
en landskommun. I köpingen var den kvinnliga förvärvsfrekvensen 1950 nästan 
70 procent, medan den var endast 10 procent i landskommunen. Om istället 
förvärvsfrekvensen beräknas för hela kommunen, enligt nuvarande administra-
tiv indelning, hamnar den på ungefär samma nivå som i Sorsele, d.v.s. drygt 20 
procent. Detta visar på ett tydligt sätt att kvinnor i tätorter förvärvsarbetade i 
avsevärt högre grad än kvinnor på landsbygden. Samtidigt bör inte kvinnorna 
på landsbygden ha varit sysslolösa hemmafruar, utan heltidsarbetande inom 
bl.a. jordbruk. Med all sannolikhet är detta ett mönster som återfinns i alla gles-
bygdskommuner. I Sorsele och Vilhelmina har även könskvoten genomgående 
varit låg. Det är först de senaste tjugo åren som den nått över 900. Holmsund, 
Hörnefors och Umeå landskommun hade en något högre könskvot, runt 950. 
Detta antyder att kvinnor inte flyttat från dessa kommuner i lika hög grad som 
från inlandskommunerna, trots att de hade en kvinnlig förvärvsfrekvens som 
var lika låg som i inlandskommunerna. 

I Umeå stad var nästan hälften av kvinnorna förvärvsarbetande 1950. För-
värvsfrekvensen har genomgående legat högt, även om den minskar över tid 
eftersom många kvinnor var studenter i slutet av perioden och därför inte 
förvärvsarbetar. Även i Täby och Vaxholm är kvinnors förvärvsfrekvens hög 
under hela perioden. Umeå har genomgående haft en hög könskvot, d.v.s. anta-
let kvinnliga invånare har överstigit antalet manliga. Detsamma gäller Täby. 
Vaxholm hade inledningsvis en lägre könskvot (runt 900 under 1930- och 1940-
talet), vilket med alla sannolikhet beror på en hög inflyttning av män som arbe-
tade inom försvaret. I början av 2000-talet låg Vaxholm och Täby på ungefär 
samma nivå som Umeå (över 1.020). 

9.4.4 Struktur och kvinnorepresentation 

Går det att utifrån detta dra några slutsatser om strukturens påverkan på hur 
kvinnors politiska representation utvecklas över tid? Några tentativa slutsatser 
diskuteras i detta avsnitt. I alla de studerade kommunerna påbörjas en större 
strukturell förändring i slutet av 1960-talet. Denna innebär i stort att såväl köns-
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kvoten som kvinnors förvärvsfrekvens ökar, samtidigt som andelen sysselsatta 
inom jordbruk och industri minskar. Dessa faktorer hänger naturligtvis ihop. 
Från slutet av 1960-talet expanderar den offentliga sektorn kraftigt i hela 
Sverige, vilket både möjliggör kvinnors förvärvsarbete genom utbyggnaden av 
barnomsorgen och erbjuder kvinnor arbete. Detta gör också att arbetsmarkna-
den i de flesta kommuner blir bredare. Samtidigt kan man även se en generell 
ökning i kvinnorepresentationen. Innebär då detta att de strukturella föränd-
ringarna är det som påverkar kvinnorepresentationen? Man kan tänka sig att 
ökningen beror just på kvinnors förbättrade möjligheter i kommunen. I så fall 
bör kvinnorepresentationen öka stegvis fram till idag. En dylik utveckling syns i 
Vaxholm, Vilhelmina och Umeå. 

De andra kommunerna avviker från detta mönster. I t.ex. Täby är kvinno-
representationens utveckling mer ojämn. Redan 1966 överstiger den 30 
procent, men därefter sjunker den till 20 procent (1970) för att sedan öka till 39 
procent 1976. Sedan har den legat kvar på ungefär samma nivå. Det är svårt att 
koppla denna utveckling till strukturella förändringar: Först en ryckig utveckling 
fram till mitten av 1970-talet och därefter ingen förändring alls i nästan 30 år. 
Detta överensstämmer inte med de strukturella förändringarna. Dessutom 
förändras strukturen i Täby och i Vaxholm på ungefär samma sätt, medan 
kvinnorepresentationen uppvisar helt olika mönster. I Sorsele är kvinnorepresen-
tationen att betrakta som mycket låg fram till 1970-talet. Därefter ökar den 
kraftigt till 36 procent efter valet 1979. I slutet av 1980-talet sker en minskning 
till 29 procent och därefter en ny ökning fram till slutet av 1990-talet, då kvin-
norepresentationen översteg 48 procent. Efter valet 2002 var dock kvinno-
representationen i Sorsele bara 32 procent.  

Just den ojämna utvecklingen i Täby och Sorsele gör det svårt att koppla 
kvinnorepresentationen till strukturella förändringar, eftersom de sällan sker 
lika snabbt och ofta. I övriga tre kommuner samvarierar dock de strukturella 
förändringarna till stora delar med kvinnorepresentationen. En tentativ slutsats är 
följande: Att strukturen spelar roll för kvinnorepresentationen visades i före-
gående kapitel (kapitel 8). Kvinnorepresentationen tenderar att vara lägre i 
kommuner med en mer traditionell struktur och högre i kommuner med en 
mer moderniserad struktur. Strukturen hjälper oss alltså att förstå den rumsliga 
variationen, men är inte lika användbar för att förklara variationen över tid. 
Visserligen verkar det finnas en viss samvariation mellan de stora strukturella 
förändringar som sker under 1960- och 1970-talet och kvinnorepresentationens 
ökning, vilket inte är ologiskt. Dessa förändringar förbättrade kvinnors villkor i 
samhället i stort och därför förmodligen också i politiken. Däremot verkar det 
vara svårt att förklara enstaka brott i utvecklingen genom strukturella faktorer. 
Förmodligen måste förklaringen till dessa brott sökas hos aktörer och institutio-
ner. Det är troligt att strukturen påverkar både aktörer och institutioner och kan 
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därför ändå inte antas vara ointressant. I de studerade kommunerna med en 
mer traditionell struktur har kvinnorepresentationen börjat öka avsevärt senare 
än i t.ex. Umeå och Vaxholm. Ökningen har även skett långsammare. 

Härnäst analyseras kvinnorepresentationens utveckling i de studerade kom-
munerna i syfte att undersöka om det går att förklara brotten genom aktörer 
och institutionella förändringar. Fokus ligger på dels aktörer i form av partier, 
dels institutionella förändringar i form av fullmäktiges storlek och kvotering 
inom partierna. Detta innebär inte att aktörer som enskilda individer eller orga-
nisationer är ointressanta. I detta kapitel görs dock främst ett försök att testa 
om utvecklingen på kommunal nivå går att förklara med samma faktorer som 
utvecklingen i riksdagen. För att undersöka vilken roll t.ex. enskilda individer 
eller organisationer spelar, skulle det krävas en avsevärt djupare studie än vad 
som är möjligt i kapitlet. Dispositionen är som följer: För det första analyseras 
perioden 1919-1946, från det första valet då kvinnor fått rösträtt till sista valet 
före storkommunreformen (avsnitt 9.5). För det andra analyseras perioden 1950-
1970, från första valet till de nya storkommunerna till sista valet före kommun-
blocksreformen (avsnitt 9.6). För det tredje analyseras slutligen perioden fr.o.m. 
valet 1973 till 2002 (avsnitt 9.7).8 

9.5 Perioden 1919-1946: 
Kvinnor träder in i kommunalpolitiken? 

Den första perioden som skall analyseras är fr.o.m. valet 1919 t.o.m. valet 
1946.9 Detta innefattar tiden från dess att ett demokratiskt styre infördes i 
Sverige genom allmän och lika rösträtt, till sista valet före storkommunrefor-
men. I hela landet ökade kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige från 4 
till 6 procent under perioden. Det innebär att rösträtten för kvinnor inte inne-
bar något direkt genombrott för kvinnliga politiker. Frågan är om detta mönster 
även gäller i de enskilda kommunerna? 

9.5.1 Förortskommunerna (Vaxholm och Täby) 

Vaxholm var under perioden en liten skärgårdsstad med några tusen invånare. 
Försvaret spelade en stor roll för Vaxholm under hela 1900-talet genom Kust-
artilleriet (KA1) på Rindö och var under perioden den överlägset största arbets-
givaren i staden. Detta ledde till att det länge bodde avsevärt fler män i kommu-
                                                 
8  Statistik om kvinnorepresentationen i de studerade kommunerna, totalt och fördelat på 

parti, redovisas i bilaga L. 
9  Tyvärr saknas data för valet 1919 för nästan alla studerade kommuner eftersom det har 

arkiverats på annat sätt och därför varit svårt att hitta. 
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nen än kvinnor, d.v.s. könskvoten var relativt låg, även om staden inte uppvisa-
de de övriga kännetecknen som i allmänhet präglar dylika kommuner. Stadsfull-
mäktige bestod under perioden av 25 mandat och de två borgerliga partierna 
var genomgående i majoritet. Visserligen växte socialdemokraterna kraftigt över 
tid, men under perioden uppnådde de aldrig mer än 11 mandat (1946). Av de 
två borgerliga partierna var folkpartiet större än högerpartiet efter de flesta 
valen. Antalet kvinnor i fullmäktige var som minst en och som mest tre. Efter 
valen 1919 och 1922 kom de kvinnliga ledamöterna från de borgerliga partier-
na. Under 1930- och 1940-talet kom de kvinnliga ledamöterna från folkpartiet 
och socialdemokraterna, som ökade kraftigt. När socialdemokraterna gick kraf-
tigt framåt, kan det ha skapats utrymme för kvinnliga kandidater som var 
placerade precis under de säkra platserna (jfr. Bergqvist 1994:41, Wängnerud 
1999:37-38).  

De första kvinnliga ledamöterna var antingen fruar eller folkskollärarinnor, 
vilket stämmer överens med det som Folkesson pekar på i sin studie. Folkesson 
menar att ”fruarna” ofta var gifta med lokalsamhällets framstående män och att 
de därmed hade inte bara ett gott anseende utan även ansågs ha ett speciellt 
samhällsansvar att axla, t.ex. i form av politiska uppdrag. Lärarinnorna var där-
emot i princip alltid ensamstående och för dem var ett politiskt förtroendeupp-
drag möjlighet till social gemenskap (Folkesson 2002:80). Samtidigt kan man 
även tänka sig att lärarinnor, som ju hade en högre utbildning, utgjorde en 
grupp av kompetenta och intresserade politiska kandidater. Dessutom besatt de 
kunskaper inom ett område som var viktigt för kommunerna, nämligen skolor-
na. Därutöver var såväl lärarinnorna som sjuksköterskorna och barnmorskorna 
ofta engagerade i att förbättra lokalsamhället för t.ex. barn och utsatta grupper 
(jfr. Nordberg 1990a:18-22). En av de kvinnor som valdes in i stadsfullmäktige 
1919 och som hade politiska förtroendeuppdrag tills hon avled 1954 var fru 
Astrid Abrahamsson. Hon var hustru till handlare Joh. Abrahamsson, som 
också satt i stadsfullmäktige under stora delar av perioden och som dessutom 
var ordförande eller vice ordförande i stadsfullmäktige under många år. En an-
nan kvinna som valdes in 1919 var folkskollärarinnan fröken Maria Andersson. 
Hon var inte bara fullmäktigeledamot utan även kommunens barnavårdsman i 
över 28 år. När Maria Andersson avsäger sig det senare uppdraget 1946, står 
det att läsa i en skrivelse från staden (tillgänglig i Stadsarkivet):  

Man kan utan överord fastslå, att Fröken Andersson mera tagit sin uppgift 
som en kallelse än som en tjänst.  

Abrahamsson och Andersson får tjäna som exempel på de två ”idealtyperna” 
av kvinnliga fullmäktigeledamöter under 1900-talets första hälft: Dels ”frun”, 
dels ”lärarinnan”. 
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Täby utvecklades under perioden från en landsbygdskommun med såväl ett 
flertal stationssamhällen och villastäder som säterier och ren landsbygd till en 
mer typisk förortskommun. Kommunfullmäktige i Täby hade inledningsvis 25 
mandat. Med undantag för enstaka mandatperioder, var socialdemokraterna det 
största partiet under hela perioden. Den första arbetarkommunen i Täby 
bildades 1911 och den organiserade främst de anställda vid järnvägen (Roslags-
banan). Någon kvinnoklubb bildades inte förrän i slutet av 1930-talet.10 En 
föregångare till högerpartiet bildades 1911, nämligen Moderata valmansföre-
ningen i Täby socken. Högerpartiet bildade en kvinnoklubb, Täby högerkvin-
noklubb, först 1950. Bondeförbundet fick en lokalavdelning i kommunen 1932 
och år 1949 fick SLKF en avdelning i Täby. År 1934 bildades folkpartiet genom 
att liberalerna och de frisinnade slogs samman (Ferenius 1985:97-100). 

I Täby valdes den första kvinnliga ledamoten in i valet 1926: Anny Hedman 
för socialdemokraterna. Vid valen 1930, 1934 och 1938 blev enbart män inval-
da. Även om det naturligtvis förekom kvinnor i olika nämnder, kan kvinnor 
ändå inte sägas ha fått sitt genombrott i kommunalpolitiken i Täby förrän efter 
valet 1942, då två kvinnor blev invalda i fullmäktige: En för socialdemokraterna 
och en folkpartiet. År 1946 utvidgades kommunfullmäktige till 30 mandat. I 
samband med valet detta år blev ytterligare en kvinna invald. Fram till slutet av 
1930-talet var således kommunfullmäktige i princip uteslutande männens poli-
tiska arena. Det var dock ingen enhetlig skara män, utan det var en mängd olika 
yrken som förekom bland ledamöterna, t.ex. sekreterare, kamrer, snickare, buss-
chaufför, folkskollärare, ingenjör, grovarbetare, godsägare, vägmästare, linje-
arbetare, lokomotivförare, stationsinspektör, murare, fabrikör, major, tulltjäns-
teman och komminister.  

Det är tydligt att de två förortskommunerna uppvisar ganska olika mönster. 
I Vaxholm kom kvinnor tidigt in i kommunalpolitiken, medan fullmäktige i 
Täby nästan bara bestod av män under hela perioden. En trolig förklaring till 
skillnaderna skulle dock kunna vara att Vaxholm är en mindre kommun till ytan 
än Täby, vilket underlättade kvinnors politiska deltagande p.g.a. kortare avstånd 
till möten. Folkesson menade ju att kvinnor i landsbygdskommuner kunde ha 
svårt att engagera sig politiskt p.g.a. de geografiska avstånden (Folkesson 
2002:77-85). En annan förklaring är att en större andel av befolkningen var 
sysselsatta inom jordbruk och industri i Täby än i Vaxholm, vilket kan innebära 
att mer traditionella normer hade ett starkare fäste i Täby. I Vaxholm var istället 
tjänstesektorn större. En tredje förklaring skulle kunna vara att det var de 
borgerliga partierna som dominerade i Vaxholm, medan det istället var social-

                                                 
10 Ett försök har gjorts att utreda exakt när kvinnoklubben bildades genom kontakt med 

Socialdemokraterna i Täby. Någon sådan uppgift fanns dock inte tillgänglig (e-post till 
författaren). 
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demokraterna som var starka i Täby. Ovan redogjordes just för att det i Örebro 
och i Gävle fanns en tendens under 1900-talets första hälft att fler kvinnor kom 
från liberala partiet och högern än från socialdemokraterna (Björk 1999, Folkes-
dotter 2002:65-66). I stort skedde det inte någon större förändring över tid vare 
sig i Vaxholm eller i Täby under perioden. I Vaxholm varierade antalet kvinnor 
från ett till tre och i Täby mellan noll och tre.  

9.5.2 Staden (Umeå) 

Umeå var en mindre stad under perioden, både till ytan och till befolkningen. 
Dåvarande Umeå stad var avgränsat till de centrala delarna av den nuvarande 
kommunen. Bl.a. de nuvarande stadsdelarna Teg, Backen och Grubbe hörde 
istället till Umeå landskommun. I början av 1900-talet hade några kvinnor i sta-
den, främst lärarinnor på seminariet, börjat propagera för kvinnlig rösträtt. År 
1903 bildades en lokalavdelning av den borgerliga Riksföreningen för Kvinnors 
Politiska Rösträtt (RKPR). Ledande i denna var telegrafisten Ingeborg Öquist, 
som var ordförande, samt bankkassörskan Helena Ljungberg och seminarie-
adjunkten Anna Grönfeldt. Grönfeldt och Ljungberg blev senare stadens två 
första invalda kvinnliga fullmäktigeledamöter efter valet 1910 och representera-
de högerpartiet respektive folkpartiet. De var dessutom de första kvinnliga leda-
möterna i en landsortsstad. Grönfeldt menade att partierna tävlade om de åtrå-
värda kvinnliga rösterna och därför gärna satte upp en kvinna på valbar plats. 
Trots detta var inte potentiella kvinnliga politiker något som alla uppskattade. 
Framför allt högerpartiet vände sig mot de frisinnade kvinnliga politikerna (nu-
varande folkpartiet). Bl.a. spreds på valdagen 1910 en valaffisch i staden där det 
varnades för de samhällsfarliga personerna på den frisinnade listan, varav Grön-
feldt ansågs vara en. När Grönfeldt väl närvarade på det första mötet i stads-
fullmäktige utbrast hennes sidokamrat, en högerman, ”Men hon såg ju riktigt 
hygglig ut!” (Grönfeldt 1969:121-125). Samtidigt var Grönfeldt och Ljungberg 
typiska exempel på politiskt aktiva ”fröknar”, d.v.s. yrkesverksamma, självför-
sörjande kvinnor som sakta började träda in på den manligt dominerade arbets-
marknaden. I Umeå var det framför allt på folkskoleseminariet, bankerna, tele-
grafen och telefonstationerna som dessa kvinnor arbetade (Olsson 1994:277-
286). 

Stadsfullmäktige bestod under perioden av 30 ledamöter. Under 1920-talet 
var högerpartiet och folkpartiet dominerande och var ungefär lika stora. Från 
början av 1930-talet ökade dock socialdemokraterna kraftigt, men de hade 
under perioden aldrig mer än 15 mandat (1942). Antalet kvinnliga ledamöter i 
stadsfullmäktige varierade under perioden mellan en till fem stycken. I början 
av perioden var det, precis som i Vaxholm, Gävle och Örebro, från de borger-
liga partierna som de kvinnliga ledamöterna kom. Valet 1926 ökade socialde-
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mokraterna från ett till åtta mandat, samtidigt som folkpartiet minskade från 
fem till tre mandat. I samband med detta blev inte någon kvinnlig kandidat 
invald för folkpartiet och antalet kvinnor i fullmäktige totalt sjönk från fem till 
två. Den första kvinnliga ledamoten för socialdemokraterna valdes in på 1930-
talet. Efter valet 1946 fanns det fem kvinnor i fullmäktige och dessa var ganska 
jämnt fördelade mellan de tre partierna: Två från socialdemokraterna respektive 
högerpartiet och en från folkpartiet.  

9.5.3 Industrikommunerna (Holmsund och Hörnefors) 

Holmsund och Hörnefors hade under perioden karaktären av bruksorter. I 
båda kommunerna fanns det såväl ett sågverk som ett pappersbruk. Arbets-
marknaden var till följd av detta nästan totalt mansdominerad fram till andra 
världskrigets slut. Fackföreningsrörelsen i Holmsund var negativ till kvinnors 
arbete mot bakgrund av att kvinnor p.g.a. sin lägre lön sågs som ett hot mot 
manliga familjeförsörjare. De betraktades ungefär som strejkbrytare av facket. 
Kvinnor ansågs således höra hemma i hushållet. Det var emellertid inte bara i 
hemmet som kvinnor skulle fungera som ”pigor” utan även i föreningslivet. 
Många män var aktiva och hade förtroendeuppdrag t.ex. inom nykterhetsrörel-
sen, fackföreningsrörelsen och politiska partier. Kvinnor hade också en viktig 
roll i föreningslivet men i bakgrunden, där de fungerade precis som i hemmet 
som lojala hjälpredor. Detta tog sig i uttryck i såväl kaffekokning och bak inför 
möten som aktiviteter inom syföreningar och studiecirklar. Ofta var det så att 
syföreningarnas försäljning helt understödde männens utåtriktade verksamhet 
(Nordberg 1990a:16-17).  

I Holmsund bestod fullmäktige under perioden av 25 alternativt 30 ledamö-
ter. En klar majoritet av ledamöterna var socialdemokrater, även om folkpartiet 
eller den borgerliga samlingslistan också hade framgångar vid vissa val. Fram 
t.o.m. valet 1942 fanns det alltid en kvinna med i fullmäktige som representant 
för socialdemokraterna. Det var fru Anna Vincent t.o.m. valet 1930 och där-
efter fru Hildur Öhman. I valet 1946 valdes två kvinnor in: Fru Aurora Ham-
marström för socialdemokraterna och fru Fina Gissberg för kommunistpartiet. 
I Hörnefors var utvecklingen likartad. Fullmäktige bestod av 25 ledamöter, varav 
en klar majoritet var socialdemokrater. Efter valet 1922 fanns det en kvinna i 
fullmäktige, fröken Amanda Johansson. Samlingslistan fick alla 25 mandat i 
valet, men denna lista består av såväl borgerliga som socialdemokratiska kandi-
dater och det är tydligt att Johansson representerade socialdemokraterna. Där-
efter blev två kvinnor invalda i fullmäktige t.o.m. valet 1938 samt tre kvinnor i 
valen 1942 och 1946. Alla dessa kvinnor representerade socialdemokraterna 
och förutom Johansson hade alla titeln ”fru”. Amanda Johansson var tidigt en 
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frontalfigur inom socialdemokratin i Hörnefors. Bl.a. blev hon 1926 den första 
kretsordföranden i arbetarkommunen (Anesäter 1984:170). 

Den utveckling som syns i Holmsund och Hörnefors, avviker således från 
tidigare nämnda kommuner genom att de kvinnliga ledamöterna representerar 
socialdemokraterna. En förklaring till det kan vara att socialdemokraterna var 
det klart dominerande partiet under perioden i båda kommunerna. Ett parti 
som har många mandat, anses vara mer benäget att nominera kvinnor än 
mindre partier. Samtidigt var dock socialdemokraterna stora även i Täby, där 
knappt några kvinnor valdes in i fullmäktige. Därför skulle en annan förklaring 
kunna vara att kvinnorna var starkare inom socialdemokratin i Holmsund och 
Hörnefors än i Täby. I båda brukskommunerna fanns det tidigt socialdemokra-
tiska kvinnoklubbar, som hade startats på initiativ av arbetarkommunen strax 
efter dess bildande. I Holmsund bildades arbetarkommunen 1917 och kvinno-
klubben 1921 (Andersson 1980:57) och i Hörnefors bildades arbetarkommunen 
1919 och kvinnoklubben 1921 (Anesäter 1984:259). En förklaring är således att 
i Holmsund och Hörnefors bildades arbetarkommunerna i samband med att 
kvinnor fick rösträtt och att kvinnor därför inkluderades på ett mer naturligt 
sätt, medan de i Täby och Vaxholm bildades långt före. Det skulle således kunna 
vara samma mönster som syntes i t.ex. fallen Frankrike och Grekland (avsnitt 
7.5), där partierna bildats långt före det att kvinnor fått rösträtt och länge var 
manliga organisationer för manliga politiker. I sådana fall var det svårare för 
kvinnor att aktivera sig och få inflytande. 

Vid starten av kvinnoklubbarna var det främsta syftet att mobilisera kvinnor 
som väljare. Det fanns framför allt en oro för att socialdemokraterna skulle tap-
pa röster när kvinnlig rösträtt infördes, eftersom kvinnor från borgerliga hushåll 
tenderade att rösta i högre grad än kvinnor från socialdemokratiska hushåll 
(Nordberg 1990a:13-15). Trots att de socialdemokratiska kvinnoklubbarna på 
lokal nivå ofta beskrivs som ”fru-klubbar” utan makt och inflytande under pe-
rioden (se t.ex. Wictorsson 1999:206-208), verkar ändå kvinnoklubbarna i både 
Holmsund och Hörnefors ha varit viktiga för kvinnors inflytande samt ha fått 
igenom en hel del frågor (Andersson 1980:103-105, Arnesäter 1984:227-232, 
Kriström 1974:216-217). Även om naturligtvis kvinnorepresentationen var 
mycket låg jämfört med idag, var den trots allt hög med 1920-talets mått. Det 
var överhuvudtaget inte särskilt vanligt med kvinnor i fullmäktige på 1920-talet. 
Efter valet 1926, när Holmsund och Hörnefors hade en kvinnorepresentation 
på 4 respektive 8 procent, var kvinnorepresentationen i hela Västerbotten i snitt 
bara 0,8 procent och i hela landet 1,4 procent. 

Nordberg menar i sin studie av Holmsund att de kvinnor som tog steget in i 
den offentliga politiken gjorde det för att deras speciella kunskaper behövdes. 
Dessa kvinnor utgjordes främst av sjuksköterskor, barnmorskor och lärarinnor 
och de satt i t.ex. barnavårdsnämnden, socialnämnden, fattigvårdsnämnden 
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eller skolstyrelsen. För män gällde däremot andra kvalificeringsgrunder. Män 
nominerades till politiska uppdrag i hög grad utifrån tidigare erfarenheter av 
t.ex. föreningsarbete och kunskaper från studiecirklar och folkhögskolor. De 
rekryterades således utifrån sin duglighet som föreningsaktiva (Nordberg 
1990a:18-22). Detta skulle kunna tolkas som att kvinnor rekryterades av män till 
politiken p.g.a. sina kunskaper snarare än att kvinnor mobiliserade sig p.g.a. 
egna intressen.  

Samtidigt verkar det dock vara så att de kvinnor som rekryterades av partier-
na även hade varit aktiva och drivande i vissa frågor redan innan. Ett exempel 
är sjuksköterskan Lilly Carlsson som bl.a. satt i kommunfullmäktige i Holm-
sund samt även var ordförande i barnavårdsnämnden under en längre period. 
Hon hade visserligen inte ens röstat vid något tillfälle innan hon rekryteras av 
socialdemokraterna, men hade varit ytterst engagerad i sitt arbete och ständig 
skrivit rapporter om missförhållanden till hälsovårdsnämnden (Nordberg 
1990a:18-22).  

Sammanfattningsvis råder stora likheter mellan Holmsund och Hörnefors 
under perioden. Båda kommunerna hade en likartad näringsstruktur samt so-
cialdemokratisk majoritet i fullmäktige. Det fanns ett par kvinnor med i full-
mäktige under hela perioden i båda kommunerna och de var uteslutande repre-
sentanter för socialdemokraterna. Precis som i Vaxholm och Täby verkar ten-
densen vara att det var antingen fruar eller lärarinnor och sjuksköterskor som 
var politiskt aktiva. Det sker inte heller i Holmsund och Hörnefors någon för-
ändring över tid. Kvinnor trädde in i kommunfullmäktige vid första valet och 
antalet kvinnor var under perioden konstant en eller två eller som i Hörnefors 
även tre.  

9.5.4 Glesbygdskommunerna 
(Umeå landskommun, Sorsele och Vilhelmina) 

Härnäst behandlas de tre glesbygdskommunerna: Dels Umeå landskommun 
som omgav Umeå stad, dels Sorsele och Vilhelmina i Västerbottens inland. Alla 
tre kommuner var stora till ytan och hade en relativt låg befolkningstäthet. 
Sorsele och Vilhelmina var dock glesare befolkade, medan Umeå landskommun 
som låg nära staden Umeå bestod av flera tätorter. I Umeå landskommun var 
färre sysselsatta inom jord- och skogsbruk och fler inom industri, medan jord- 
och skogsbruk var helt dominerande i inlandskommunerna fram till 1960-talet. 
Kvinnors förvärvsfrekvens var ungefär lika låg i alla tre kommuner, men köns-
kvoten var avsevärt högre i Umeå landskommun än i Vilhelmina och Sorsele. 
Detta kan bero på närheten till staden, men också på att det fanns flera tätorter 
med ett större utbud i Umeå landskommun än i Sorsele och Vilhelmina.  
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Att analysera kvinnorepresentationen i Sorsele under perioden är enkelt, efter-
som det inte förekom någon kvinnlig fullmäktigeledamot i kommunen förrän 
1950. Fullmäktige bestod under perioden av 21 mandat. I början av perioden 
var det olika samlingslistor som dominerade. Efter valet 1922 var det t.ex. 
Samlingslistan och Kommunalfullmäktige för Gargnäsområdet som satt i 
fullmäktige, efter valet 1926 Samlingslistan och Gargnäsdistriktet och efter valet 
1930 De frisinnade, Kommunalt samarbete och Fjällbefolkningen. Först fr.o.m. 
valet 1934 började de traditionella partierna dyka upp i form av socialdemokra-
terna och folkpartiet, men samlingslistorna hade representation in på 1940-talet. 
Kommunens första socialdemokratiska lokalavdelning bildades i Blattnicksele 
först 1927, vilket förklarar socialdemokraternas sena genomslag i kommunal-
politiken i Sorsele. Det var istället folkpartiet som var det största partiet fr.o.m. 
1930. 

I Vilhelmina syns en liknande utveckling. Kommunfullmäktige bestod uteslu-
tande av män fram till valet 1942 då den första kvinnliga ledamoten valdes in. I 
Vilhelmina hade den första socialdemokratiska lokalavdelningen bildats 1912, 
men trots detta var det en mängd samlingslistor som dominerade i de första 
valen. År 1922 fanns det fem samlingslistor representerade i fullmäktige: Latik-
bergslistan, Hantverkare och järnvägsmän, Förbuds- och Sparsamhetsvänner, 
Förenade Förbudsvänner samt Kommunens Väl. Efter valet 1926 var antalet 
partier eller grupper i fullmäktige inte mindre än elva: Förutom sju ”partier” 
med geografisk tillhörighet (Nästansjö, Bäsksjö, Skansholm, Siksjö, Vilhelmina, 
Östra sockendelen och Latikberg) fanns även socialdemokraterna, Kommunens 
Väl, Vänstern och Samlingslistan representerade. Efter valet 1930 var det fyra 
partier kvar: Kommunens Väl, socialdemokraterna, Sparsamhetsvänner och 
Sparsamhetsvännerna. Efter valet 1934 bestod fullmäktige av folkpartiet, social-
demokraterna och Samlingslistan och därefter var det även i Vilhelmina de tra-
ditionella partierna som dominerade i fullmäktige. Socialdemokraterna var det 
största partiet efter resterande val, tätt följt av folkpartiet. Den första kvinnliga 
ledamoten i Vilhelmina valdes alltså in i valet 1942 och det var fru Ingegerd 
Levander som representerade högerpartiet (nuvarande moderaterna). Anmärk-
ningsvärt är att högern bara hade två mandat efter valet och ändå hade en 
kvinnlig ledamot, medan t.ex. socialdemokraterna hade 16 mandat och bara 
manliga ledamöter. Återigen kan detta bero på att kvinnoklubben i kommunen 
bildades sent, medan det var lättare för intresserade och kompetenta kvinnor att 
ta sig fram i de borgerliga partierna via föreningslivet. 

Vid valet därpå, 1946, skedde en viktig förändring, eftersom man röstade till 
de två nya politiska församlingar som skulle inrättas 1947 då Vilhelmina skulle 
delas upp i Vilhelmina köping och Vilhelmina landskommun. Fullmäktige i köpingen 
fick 20 mandat, medan fullmäktige i landskommunen fick 30 mandat. Denna 
förändring kan ses som ett genombrott för kvinnors politiska representation i 
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Vilhelmina. Efter valet 1946 i köpingen var tre av 20 ledamöter kvinnor, näm-
ligen folkskollärarinnan Dagny Hedin för högern, lärarinnan fru Tora Persson 
för folkpartiet och folkskollärarinnan Göta Sallhammar för socialdemokraterna. 
I landskommunen var två av 30 ledamöter kvinnor, nämligen folkskollärarinnan 
Emma Moritz för socialdemokraterna och fru Henny Olovsson för kommu-
nistpartiet. Det verkar alltså som om kommundelningen öppnade upp nya 
möjligheter för kvinnor i Vilhelmina. I köpingen var kvinnors förutsättningar 
annorlunda än i landskommunen. År 1950 var t.ex. könskvoten 955 mot 845, 
medan kvinnors förvärvsfrekvens var 69 procent jämfört med 10 procent. När 
de mer traditionella och perifera delarna av kommunen ”skars bort”, verkade 
kvinnor släppas fram lättare till politiska uppdrag i köpingen. Samtidigt blev 
även två kvinnor invalda i just landskommunen. En förklaring kan vara att 
antalet mandat ökade. Tidigare hade hela kommunen haft 30 mandat i fullmäk-
tige; nu fick landskommunen 30 egna mandat vilket kan ha lämnat utrymme för 
landsbygdens kvinnor.  

Umeå landskommun hade under perioden 40 mandat i fullmäktige. Precis som 
i Sorsele och Vilhelmina var olika samlingslistor samt andra grupper vanligt 
förekommande under 1920- och 1930-talet. Bl.a. hade valkretsen i Tavelsjö 
(motsvarande 10 mandat) en egen samlingslista. Dessutom fanns det partier 
med namn som Det arbetande folket, De moderata och lantmannapartiet och 
Arbetare och småbrukare. När de traditionella partierna slog igenom var social-
demokraterna, folkpartiet och bondeförbundet (nuvarande centerpartiet) unge-
fär lika stora. Trots att Umeå landskommun bl.a. bestod av de större tätorterna 
Teg och Backen – bara ett stenkast från Umeå stad – och att fullmäktige bestod 
av hela 40 mandat, var kvinnorepresentationen lika låg som i de övriga studera-
de glesbygdskommunerna. De första två kvinnliga ledamöterna valdes inte in 
förrän 1946. Det var förestånderskan Stina Öhrn för socialdemokraterna och 
folkskollärarinnan Ragnhild Sandström för folkpartiet. Sandström satt även i 
riksdagens andra kammare 1945-1960 samt i landstingsfullmäktige 1951-1960.  

Generellt kom kvinnor in sent i kommunfullmäktige i de studerade gles-
bygdskommunerna: I Vilhelmina 1942, i Umeå landskommun 1946 och i Sor-
sele inte förrän 1950. En förklaring till det kan vara att dessa kommuner med en 
ytterst traditionell näringsstruktur också präglas av traditionella normer kring 
kön. En annan förklaring, som bl.a. Folkesson för fram, är den betydelse som 
kvinnors situation på landsbygden spelade. Hustrurna till jord- och skogsbru-
karna i kommunerna hade både långa och tunga arbetsdagar i småbruket och 
hushållet. Dessutom var det långa geografiska avstånd i kommunerna, som 
ytterligare försvårade kvinnors engagemang inom såväl föreningsliv som politik 
(Folkesson 2002:77-79). En tredje förklaring skulle kunna vara partiernas utveck-
ling i kommunerna. För alla tre kommuner gäller att kommunfullmäktige domi-
nerades av samlingslistor eller olika lokala partier en bra bit in på 1930-talet. 
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Det är fullt möjligt att det är detta som har konserverat kommunfullmäktige 
som ett uteslutande manligt forum. Om det inte finns några ideologiskt konkur-
rerande partier utan istället bara samlingslistor att rösta på, uppstår inte den 
situation då partierna känner sig tvungna att nominera kvinnor för att det ”skall 
se bra ut”. Dessutom skedde förmodligen nomineringen av kandidater till 
samlingslistorna enligt tradition, vilket ytterligare borde ha missgynnat kvinnor. 
I Hörnefors och Holmsund visade sig de socialdemokratiska kvinnoklubbarna 
ha en viss betydelse. I de tre glesbygdskommunerna är det troligt att de bildades 
relativt sent och aldrig fick samma betydelse för mobiliseringen av kvinnor.11 
Glesbygdskommunernas kvinnliga kommunalpolitiker följer samma mönster 
som i övriga kommuner. Det är fruar, lärarinnor och sjuksköterskor som nomi-
neras och väljs. De manliga ledamöterna kommer däremot från en mängd olika 
yrkesgrupper. Exempel på yrken som förekommer är handlare, banvakt, små-
brukare, ingenjör, hemmansägare, folkskollärare, nämndeman, bankkamrer, 
kronotorpare, stuveriarbetare, provinsialläkare och kronojägare. 

9.5.5 Summering 

Under perioden rådde stora skillnader mellan kommunerna. Kvinnorepresenta-
tionen var högst i städerna Umeå och Vaxholm och lägst i landskommunerna 
Sorsele, Täby, Vilhelmina och Umeå. Bruksorterna Holmsund och Hörnefors 
hamnade däremellan. Det är tydligt att den strukturella kontexten verkar spela 
stor roll för kvinnorepresentationens utveckling. Strukturen tenderar att i hög 
grad påverka partisystemen på kommunal nivå, vilket i sin tur påverkar kvinno-
representationens utveckling. Strukturen skapar också olika möjligheter för 
kvinnor att förvärvsarbeta eller vara föreningsaktiva i olika kommuner, vilket 
även det påverkar kvinnorepresentationen. Kommunerna präglas alltså av olika 
partier i fullmäktige beroende på kommuntyp. Landsbygdskommunernas sam-
lingslistor verkar vara negativa för kvinnorepresentationens utveckling, medan 
städernas borgerliga partier verkar vara positiva. Även socialdemokraterna 
verkar ha en positiv effekt – om arbetarkommunen och dess kvinnoklubb bilda-
des tidigt och kvinnor således är väl integrerade i kommunalpolitiken redan från 
början. Detta var fallet i bruksorterna. Genom kommundelningen i Vilhelmina 
1947 ökade kvinnorepresentationen, vilket antyder att kommundelningar är 
                                                 
11 Det är inte klarlagt när de socialdemokratiska kvinnoklubbarna bildades i de tre kommu-

nerna. Det finns inte några tryckta uppgifter om det och de lokala arbetarekommunerna 
som har kontaktats har inte heller svar på frågan (e-post och brev till författaren). Svaret 
finns förmodligen gömt i något arkiv som inte hunnit gås igenom. Troligt är dock att de 
bildades senare än i brukskommunerna. Detta baserar jag på att socialdemokraterna slog 
igenom först på 1930-talet och antingen bildades kvinnoklubbarna i samband med det 
eller ännu senare.  
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institutionella förändringar som kan utgöra formativa moment. Utöver detta 
sker ingen större institutionell förändring. 

9.6 Perioden 1950-1970: 
Kvinnorepresentationens genombrott? 

Den andra perioden som skall analyseras är fr.o.m. 1950 t.o.m. 1970. Perioden 
sträcker sig således från det första valet till de nya storkommunerna till det sista 
valet före kommunblocksreformen. I hela landet ökade kvinnorepresentationen 
i kommunfullmäktige från 7 till 14 procent under perioden. Kan detta ses som 
den period då kvinnorepresentationen hade sitt genombrott? 

9.6.1 Förortskommunerna (Vaxholm och Täby) 

Både Täby och Vaxholm hade i slutet av 1940-talet en lite högre kvinnorepre-
sentation än rikssnittet. I Vaxholm skedde inte mycket under perioden. Efter 
valet 1946 satt tre kvinnor i fullmäktige. Valet 1950 sjönk antalet till två; ett 
antal som bibehölls ända fram t.o.m. valet 1966, förutom 1962 då endast en 
kvinna blev invald. De kvinnliga ledamöterna kom från socialdemokraterna och 
folkpartiet. Dessutom var mandatfördelningen mellan partierna nästan den-
samma under hela perioden. Det är således en tydlig ”icke-utveckling” i fallet 
Vaxholm under perioden 1950-1966. Detta kan bero på att styrkeförhållandena 
mellan partierna inte förändras och att partierna på så sätt inte ”lockade” va-
randra att nominera fler kvinnor. Om något parti hade gått starkt framåt i valet 
hade det funnits en chans att kvinnor som stått på s.k. ”osäkra platser” blivit 
invalda, men inte heller detta skedde. I Vaxholm skedde inte heller någon insti-
tutionell förändring, t.ex. utvidgning av fullmäktige. Avsaknaden av dessa 
faktorer kan hämma kvinnorepresentationens utveckling genom att rådande 
förhållanden konserveras.  

År 1970 utvidgades dock fullmäktige i Vaxholm från 25 till 31 mandat och i 
samband med detta ökade kvinnorepresentationen kraftigt från 8 till 23 pro-
cent. Ökningen kan bero på denna institutionella förändring, eftersom den gav 
utrymme för fler ledamöter i fullmäktige. När fullmäktige utvidgas, kan flera 
nya kandidater väljas in utan att sittande ledamöter måste ”petas”. Antalet 
kvinnliga ledamöter från socialdemokraterna ökade från en till tre. Dessutom 
valdes de två första kvinnliga ledamöterna från centerpartiet in. Vidare hade 
moderaterna och folkpartiet varsin kvinnlig ledamot. 

I Täby, med 30 mandat i kommunfullmäktige, ökade antalet kvinnor från tre 
till fyra efter valet 1950: En från socialdemokraterna och tre från folkpartiet. 
Efter valet 1954 skedde ytterligare en ökning till fem kvinnliga ledamöter då 
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moderaternas första kvinnliga ledamot valdes in. Efter valet 1958 sjönk dock 
kvinnorepresentationen kraftigt, då bara två kvinnor valdes in: En för folkpar-
tiet och en för moderaterna. Inför valet 1962 utökades fullmäktigeförsamlingen 
i den kraftigt växande kommunen till 40 mandat och antalet kvinnliga ledamö-
ter ökade då till 8. Detta kan bero på det utökade antalet mandat, eftersom fler 
kvinnliga kandidater då kan bli invalda utan att manliga ledamöter med längre 
erfarenhet riskerar att förlora sina uppdrag. Fyra av de kvinnliga ledamöterna 
kom från moderaterna, två från socialdemokraterna och en vardera från center-
partiet och folkpartiet. Centerpartiets kvinnliga ledamot var folkskollärarinnan 
Karin Söder, som 1970 blev riksdagsledamot och 1976 Sveriges första kvinnliga 
utrikesminister.  

Efter valet 1966 ökade kvinnorepresentationen i Täby ytterligare, då en 
tredjedel av de invalda ledamöterna var kvinnor. Detta var överlägset bäst i 
Sverige 1966; näst högst låg Gnesta kommun med en fjärdedel kvinnliga leda-
möter. Sett till hela perioden ökade kvinnorepresentationen alltså från 13 till 33 
procent. Fortfarande var socialdemokraterna det största partiet i slutet av 1960-
talet, men även moderaterna och folkpartiet var stora och hade tillsammans 
med centerpartiet en klar majoritet i fullmäktige. Trots att socialdemokraterna 
var så stora, hade de under perioden få – om ens några – kvinnliga ledamöter. 
De kvinnliga ledamöterna kom istället från de borgerliga partierna. Inför valet 
1970 utökades fullmäktige till 51 mandat. Denna gång ökade dock inte kvinno-
representationen, utan tvärtom minskade den kraftigt till 20 procent. Antalet 
kvinnor minskade dock bara från 13 till 10, så problemet verkade snarare vara 
att antalet ledamöter ökade totalt samtidigt som partierna inte förmådde att 
nominera fler kvinnor på valbar palts. Förutom denna minskning i valet 1970, 
syntes det under perioden i Täby en kraftig ökning av kvinnorepresentationen.  

9.6.2 Staden (Umeå) 

Umeå hade redan i slutet av 1940-talet haft en relativt hög kvinnorepresenta-
tion. Några större förändringar skedde inte under 1950-talet. Fram t.o.m. valet 
1962 varierade antalet kvinnliga ledamöter mellan fem och åtta och de kvinnliga 
ledamöterna var relativt jämnt fördelade mellan de tre partierna (socialdemo-
kraterna, högern och folkpartiet) i relation till deras storlek. Inför valet 1958 
utvidgades fullmäktige från 30 till 35 mandat, men detta påverkade inte kvinno-
representationen. Samma val erhöll centern representation i fullmäktige för 
första gången. 

Den stora förändringen skedde 1965, då Umeå stad och Umeå landskom-
mun slogs ihop till Umeå kommun. Inför valet 1966 utvidgades fullmäktige till 
50 mandat. Umeå 1:a valkrets (f.d. Umeå stad) fick 27 mandat och Umeå 2:a 
valkrets (f.d. Umeå landskommun) fick 23 mandat. Efter valet sjönk kvinno-
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representationen kraftigt, från 23 procent i Umeå stad 1962 till 12 procent i den 
nya storkommunen 1966. Frågan är då om detta skall tas som ett bevis på att 
kommunsammanslagningen var negativ för kvinnorepresentationen. Umeå stad 
hade visserligen en tradition av relativt många kvinnor i fullmäktige, men det 
motsatta förhållandet rådde i landskommunen. Om kvinnorepresentationen för 
valet innan (1962) räknas ut för staden (8 av 35) och landskommunen (3 av 40) 
tillsammans, blir den 15 procent (11 av 75). Det innebär att minskningen i den 
nya storkommunen är marginell. Det var dock stor skillnad mellan de två 
valkretsarna. I 1:a valkretsen var fem av 27 ledamöter kvinnor (19 procent) och 
i den 2:a valkretsen var det en kvinna av totalt 23 ledamöter (4 procent). Det 
går inte bara att förklara den minskade kvinnorepresentationen med kommun-
sammanslagningen, utan denna fick även som konsekvens att mandatfördel-
ningen i fullmäktige förändrades vilket också påverkade kvinnorepresentationen. 
Bl.a. ökade centerpartiet kraftigt, men partiet hade bara en enda kvinnlig leda-
mot efter valet. Valet 1970 ökade kvinnorepresentationen något, till 16 procent. 
Detta innebar att den marginella nedgången 1966 hade ”reparerats”. Fem av 
fullmäktiges åtta kvinnliga ledamöter kom från socialdemokraterna och det var 
socialdemokraternas ökade kvinnorepresentation som bidrog till uppgången.  

9.6.3 Industrikommunerna (Holmsund och Hörnefors) 

I Holmsund började kvinnorepresentationen sakta förändras i slutet av 1950-
talet. Efter valet 1950 fanns det en kvinnlig ledamot bland fullmäktiges 30 leda-
möter, efter valet 1954 två och efter valet 1958 fyra. I de tre valen därefter 
varierade antalet kvinnliga ledamöter mellan tre och fem. Det skedde således en 
liten ökning fr.o.m. valet 1958. Under hela perioden hade socialdemokraterna 
drygt 20 av de 30 mandaten och folkpartiet en handfull mandat. Övriga mandat 
delades mellan kommunistpartiet, centern och moderaterna. Fram t.o.m. 1962 
kom samtliga kvinnliga ledamöter från socialdemokraterna. Efter valen 1966 
och 1970 fanns det även en kvinnlig ledamot från folkpartiet med i fullmäktige, 
Barbro Bergström. En av de socialdemokratiska kvinnorna är den tidigare 
nämnda distriktssköterskan Lilly Carlsson, som inte bara satt i kommunfullmäk-
tige 1951-1973, utan även var bl.a. ordförande i barnavårdsnämnden 1956-1970 
och ledamot i hälsovårdsnämnden 1953-1973 (Nordberg 1990b:18). Den mar-
ginella utveckling som skedde under perioden kan inte förklaras på annat sätt 
än att partierna av något skäl nominerade fler kvinnor på valbara platser, efter-
som mandatfördelningen var densamma och ingen institutionell förändring 
ägde rum. 

I Hörnefors stod kvinnorepresentationen i princip stilla under perioden. Med 
undantag för valet 1966 då bara två kvinnor valdes in, var antalet kvinnliga leda-
möter konstant tre stycken. Precis som i Holmsund var även mandatfördelning-
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en stabil. Av de 25 mandaten hade socialdemokraterna 17 eller 18, medan cen-
terpartiet och folkpartiet i princip delade på resten. Samtliga kvinnor i fullmäk-
tige kom från socialdemokraterna. En av de kvinnliga ledamöterna var fru 
Astrid Brännlund, som satt i kommunfullmäktige 1947-1973. En annan var stä-
derskan fru Göta Karlsson som satt i kommunfullmäktige 1959-1974. Båda var 
även ordförande i kvinnoklubben under några år vardera.  

I Hörnefors skedde alltså ingen förändring alls under perioden, medan kvin-
norepresentationen i Holmsund ökade sakta. De två kommunerna som tidigare 
legat över rikssnittet, halkade således efter. Det skulle kunna vara så att den sta-
bila mandatfördelningen konserverade kvinnorepresentationen. Eftersom unge-
fär samma valresultat upprepades år efter år och det inte rådde någon verklig 
konkurrens mellan partierna, kan det vara så att partierna inte känner sig 
”tvingade” att öka andelen nominerade kvinnor för att locka väljare. Valet 1970 
var det sista valet som hölls i Holmsund och Hörnefors som egna kommuner. 
Fr.o.m. 1974 ingick de i den nya kommunen Umeå. 

9.6.4 Glesbygdskommunerna 
(Sorsele, Vilhelmina och Umeå landskommun) 

I Umeå landskommuns 40 mandat stora fullmäktige lyste kvinnliga ledamöter med 
sin frånvaro även under 1950- och 1960-talet. De första två kvinnliga ledamö-
terna hade valts in i fullmäktige vid valet 1946. Även valet 1950 valdes två kvin-
nor in, nämligen förestånderskan Inga Pettersson från Backen och riksdags-
mannen Ragnhild Sandström från Teg, båda för folkpartiet. Både Sandström 
och Pettersson ströks dock under perioden och ersattes av manliga ledamöter. 
Valen därpå, 1954 och 1958, blev inga kvinnor invalda. I valet 1962, det sista 
valet i landskommunen innan sammanslagningen med Umeå stad, blev tre kvin-
nor invalda: Två för socialdemokraterna och en för folkpartiet. Totalt varierade 
kvinnorepresentationen i Umeå landskommun mellan noll och åtta procent 
under perioden, vilket var långt under rikssnittet. Precis som i Hörnefors skulle 
det kunna vara så att det var den stabila mandatfördelningen som orsakade den 
statiska kvinnorepresentationen. Under perioden hade socialdemokraterna runt 
15 mandat, centerpartiet och folkpartiet drygt 10 och högerpartiet drygt 5 
mandat.  

Vilhelmina var t.o.m. valet 1962 uppdelad i en landskommun och en köping. 
Köpingen hade 20 mandat och antalet kvinnor varierade mellan två till fyra. De 
kvinnliga ledamöterna var fördelade mellan alla partier: Socialdemokraterna, 
folkpartiet och moderaterna. Distriktssköterskan Stina Fries från folkpartiet och 
folkskollärarinnan Göta Sallhammar från socialdemokraterna satt med under 
nästan hela perioden. Fortfarande var alltså de kvinnliga ledamöterna fruar, 
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sjuksköterskor eller lärarinnor. Det enda undantaget var affärsbiträdet Britta 
Olsson som satt med för folkpartiet under perioden 1959-1962. I landskommu-
nen med 30 mandat fanns det en kvinnlig ledamot under perioden. I valen 1950 
och 1954 var det fru Hildegard Almström från Skansholm som representerade 
folkpartiet. I valet 1958 valdes fru Elsa Kindstedt från Rismyrliden och i valet 
1962 fru Gunbord Theolin från Saxnäs, båda för socialdemokraterna. I valet 
1966 var Vilhelmina återigen en kommun. Fullmäktige bestod då av 35 mandat. 
Både 1966 och 1970 valdes två kvinnor in i fullmäktige, vilket motsvarade 6 
procent. Detta var exakt samma kvinnorepresentation som efter valet 1962, om 
det räknas ut totalt för både köpingen och landskommunen. Kommunsamman-
slagningen påverkade således inte kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige 
i Vilhelmina, varken i positiv eller negativ bemärkelse. Däremot var kvinno-
representationen i den nya kommunen att betrakta som mycket låg, precis som i 
den gamla landskommunen. Socialdemokraterna hade 16 respektive 17 mandat 
efter valen 1966 och 1970, men inte en enda kvinnlig ledamot. De två kvin-
norna kom istället från folkpartiet och centerpartiet som hade avsevärt mycket 
färre mandat. En av dessa kvinnor var fru Stina Backman från folkpartiet, som 
satt i kommunfullmäktige 1966-1988 och som även var ordförande i kommun-
fullmäktige 1969-1974. Backman var en av ytterst få kvinnliga ordföranden i 
kommunfullmäktige i hela Sverige under den perioden. 

I Sorsele blev den allra första kvinnliga ledamoten invald i kommunfullmäk-
tige 1950. Det var Adela Grundström för socialdemokraterna. Inför valet hade 
fullmäktige utvidgats från 21 till 26 mandat och det var socialdemokraterna som 
vann nästan alla de nya mandaten. Detta kan vara en förklaring till att en kvinna 
släppts fram. Därefter blev två kvinnor invalda i kommunfullmäktige t.o.m. 
valet 1966. Valen 1954 och 1958 var det folkskollärarinnan Beatrice Kramer 
från socialdemokraterna och småskollärarinnan Inga Otterhall från folkpartiet 
som valdes in. Kramer blev även invald 1962 med folkskollärarinnan Tora 
Strömberg från högern och 1966 med kassörskan Rakel Lundgren från krist-
demokraterna. De två största partierna i Sorsele var fram till början av 1960-
talet socialdemokraterna och folkpartiet. Därefter började det ske en föränd-
ring. Socialdemokraterna fortsatte vara stora, men folkpartiet började backa. 
Istället kom centern, kristdemokraterna och Kommunal Samling in i fullmäk-
tige. Dessutom hade moderaterna och kommunisterna ett eller ett par mandat 
under hela perioden. Inför valet 1970 utvidgades fullmäktige från 27 till 31 
mandat och totalt fyra kvinnor valdes in i fullmäktige. Förutom Lundgren som 
valdes om, var det lärarinnan Aina Sjöberg och fru Ragnhild Lindberg för 
socialdemokraterna samt distriktssköterskan Karin Israelsson för centerpartiet. 
Israelsson blev senare ledamot i riksdagen, där hon satt som ordinarie 1979-
1991 och 1994-1998 samt som ersättare 1991-1994.  
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I hela landet ökade den genomsnittliga kvinnorepresentationen i kommunfull-
mäktige sakta men säkert under perioden 1950-1990. I de studerade glesbygds-
kommunerna stod dock utvecklingen stilla. Vilhelmina landskommun hade 
konstant en kvinnlig ledamot. I köpingen, och efter sammanslagningen 1966, 
fanns en liten variation över tid men den begränsades i princip till att antalet 
kvinnliga ledamöter ökade eller minskade med en. I Umeå landskommun var 
tendensen densamma, förutom att det under två mandatperioder inte fanns en 
enda kvinnlig ledamot i fullmäktige. I Sorsele fanns det dock tecken på att 
kvinnorepresentationen ökade, men även i detta fall handlade det om en för-
ändring som bestod av en eller två kvinnliga ledamöter mer. En förklaring till 
denna ”icke-utveckling” kan vara att kvinnorepresentationen inte är en konkur-
rensfråga mellan partierna. En annan förklaring kan vara att mandatfördelningen 
är nästan densamma val efter val, vilket innebär att det kan vara samma 
ledamöter som hela tiden väljs in. Detta är något som försvårar kvinnors möj-
ligheter att nomineras, eftersom någon annan ledamot då måste ”petas”. Det 
kan också vara så att kvinnor inte släpptes fram av andra skäl eller att det fanns 
få intresserade kvinnor.  

9.6.5 Summering 

I samtliga kommuner skedde det stora strukturella förändringar under perioden. 
Den lokala arbetsmarknaden blev alltmer mångsidig och kvinnors förvärvs-
frekvens ökade. Förändringarna var mer begränsade i glesbygdskommunerna. 
Kvinnorepresentationen ökade inte så mycket som förväntat. Vissa mindre för-
ändringar skedde, men i de flesta fall låg kvinnorepresentationen ungefär kring 
samma nivå under hela perioden. Ett undantag är Täby som gick från att ha en 
låg kvinnorepresentation till en relativt hög andel kvinnliga ledamöter. Det kan 
bero på den kraftiga strukturella förändring som kommunen genomgick under 
perioden, från landsbygdskommun till en välmående förortskommun. Även i 
Holmsund skedde en ökning av kvinnorepresentationen. Umeå fortsatte att lig-
ga högt, medan kvinnorepresentationen i övriga kommuner var lite lägre.  

De kvinnliga ledamöterna fortsatte komma från en mycket begränsad grupp: 
Det var lärarinnor, sjuksköterskor och en del fruar som blev kommunalpoliti-
ker, både i glesbygdskommunerna och i industrikommunerna. Efter valen 1966 
och 1970 var samtidigt de kvinnliga ledamöterna i Umeå inte bara fruar och 
sjuksköterskor, utan även socionomstuderanden, rektorer, ”1:e assistenter”, 
”pol.mag.”, journalister, kontorister och kanslister. Skillnaderna beror förmodli-
gen i hög grad på den avsevärt snävare kvinnliga delarbetsmarknaden i gles-
bygdskommunerna, vilket i sin tur kan vara en förklaring till den låga kvinno-
representationen. Kvinnor var i hög grad hemmafruar eller hänvisade till en 
snäv grupp yrken inom offentlig sektor. 
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Mandatfördelningen och således partierna hade fortsatt betydelse under perio-
den. I vissa kommuner kom de flesta kvinnliga ledamöterna från vänstern och i 
andra kommuner främst från de borgerliga partierna. Dessutom verkade det 
som att ett statiskt partisystem ledde till att även kvinnorepresentationen ”kon-
serverades” på en viss nivå, även om det fanns undantag. En utökning av kom-
munfullmäktige sammanföll i flera fall med en ökad kvinnorepresentation, men 
även vad gäller detta fanns det undantag. Umeå stad och Umeå landskommuns 
sammanslagning ledde inte till någon förändring i kvinnorepresentation.  

9.7 Perioden 1973-2002: 
Mot en jämn könsrepresentation? 

Den tredje perioden som skall analyseras är fr.o.m. 1973 t.o.m. 2002. Perioden 
sträcker sig således från det första valet efter kommunblocksreformen till det 
sista valet som behandlas i denna studie. I hela landet ökade kvinnorepresenta-
tionen i kommunfullmäktige från 17 till 42 procent under perioden och utveck-
lingen gick således mot en allt jämnare könsrepresentation. 

9.7.1 Förortskommunerna (Vaxholm och Täby) 

I Vaxholm ökade kvinnorepresentationen genomgående under perioden, från 22 
procent 1973 till 45 procent 2002. Inför valet 1973 slogs Vaxholm ihop med 
den avsevärt större grannkommunen Österåker. Den nya fullmäktigeförsam-
lingen fick 49 mandat (jämfört med 31 mandat tidigare). Österåker hade under 
1960-talet haft en avsevärt högre kvinnorepresentation än Vaxholm, runt 20 
procent. I valet 1970 hamnade de två kommunerna dock på ungefär samma 
nivå och efter valet 1973 blev kvinnorepresentationen 22 procent. Kommun-
sammanslagningen påverkade således inte kvinnorepresentationen, varken posi-
tivt eller negativt. Under de tre mandatperioder som Österåker var en del av 
Vaxholm kommun, ökade kvinnorepresentationen från 22 till 33 procent. Detta 
berodde på en ökande andel kvinnliga ledamöter hos både socialdemokraterna 
(7 av 16 ledamöter 1979) och moderaterna (5 av 12 ledamöter 1979). Samtidigt 
tappade centern mandat till missnöjespartiet Planskilda korsningspartiet, som 
trots 7 mandat 1979 inte hade en enda kvinnlig ledamot. 

Efter en folkomröstning delades kommunen och från 1982 hade Vaxholm 
återigen ett eget fullmäktige med 31 mandat. Kvinnorepresentationen var efter 
valet 32 procent i Vaxholm och 34 procent i Österåker. Delningen verkar såle-
des inte ha haft någon effekt på kvinnorepresentationen. Därefter ökade antalet 
kvinnliga ledamöter i Vaxholm med ungefär en per val t.o.m. valet 2002, då 
kvinnorepresentationen blev 45 procent. Socialdemokraterna hade fr.o.m. valet 
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1988 haft en helt jämn könsrepresentation. Moderaterna, som har varit lika 
stora, har legat något efter. Även i Vaxholm har folkpartiet haft en mycket låg 
andel kvinnor. Det har handlat om någon enstaka kvinna av en handfull leda-
möter och under vissa perioder har t.o.m. alla folkpartister varit män. Att 
kvinnorepresentationen har ökat över tid beror framför allt på att Planskilda 
korsningspartiet försvann när kommunen delades, att moderaternas och även 
socialdemokraternas kvinnorepresentation sakta har ökat, att centerpartiet med 
få kvinnliga ledamöter har tappat mandat samt att kristdemokraterna har trätt in 
i fullmäktige med enbart kvinnliga ledamöter i slutet av perioden. Just detta att 
socialdemokraterna har varit så stora i Vaxholm jämfört med i Täby, är förmod-
ligen en anledning till att kvinnorepresentationen i Vaxholm har ökat medan 
den istället har minskat i Täby. 

Täby trädde in i 1970-talet med en relativt hög kvinnorepresentation. År 
1973 var nästan var fjärde invald ledamot en kvinna. Valet därpå, 1976, ökade 
kvinnorepresentationen ytterligare, till rekordhöga 39 procent, vilket var högst i 
hela landet. Denna nivå behölls t.o.m. valet 1985. Då var inte längre 39 procent 
något anmärkningsvärt, utan det fanns mer än ett tjugotal kommuner med 
högre kvinnorepresentation. Vad hände i valet 1976 och varför stannade sedan 
ökningen av? Mandatfördelningen mellan partierna var ungefär densamma som 
i tidigare val. Moderaterna och socialdemokraterna var lika stora med ett fem-
tontal mandat vardera, medan centern och folkpartiet hade ett tiotal mandat 
var. Dessutom hade vpk tre mandat. Anledningen till att antalet kvinnor i 
fullmäktige nästan fördubblades i valet 1976, från 12 till 20 ledamöter, berodde 
på att alla partier nominerade fler kvinnor. Från att aldrig ha haft någon kvinn-
lig ledamot, var helt plötsligt två av vänsterpartiets tre ledamöter kvinnor. 
Socialdemokraterna och moderaterna hade en tredjedel kvinnliga ledamöter och 
hälften av centerns och folkpartiets ledamöter var kvinnor. Därefter låg dock 
denna kvinnorepresentation på 39 procent ”fast” under mer än tio år. Visserli-
gen var hälften av socialdemokraternas 15 ledamöter kvinnor efter valet 1985, 
men i gengäld minskade centerpartiet till två mandat, medan moderaterna med 
bara en tredjedel kvinnliga ledamöter ökade till hela 27 mandat. Att fullmäktige 
utvidgades från 51 till 61 mandat inför valet 1985 påverkade inte kvinnorepre-
sentationen.  

Den höga kvinnorepresentationen i Täby skulle kunna vara orsaken till att 
det fanns flera kända kvinnliga politiker i kommunalpolitiken i Täby under 
1970- och 1980-talet. En av dem var folkpartiets Anne Wibble, som satt i 
kommunfullmäktige 1977-1985 och som senare blev såväl riksdagsledamot som 
finansminister. Ett annat exempel är socialdemokraternas Ines Uusman, som 
satt i kommunfullmäktige 1977-1994 och som senare blev såväl riksdagsleda-
mot som kommunikationsminister.   
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Efter valet 1988 och 1991 skedde återigen en liten ökning i Täby. År 1991 steg 
kvinnorepresentationen till 44 procent, vilket placerade Täby på en 23:e plats i 
hela landet. Anledningen till ökningen var främst att moderaterna ökade sin 
kvinnorepresentation något. Av moderaternas 31 ledamöter var 13 kvinnor. 
Därefter började kvinnorepresentationen sjunka. Efter valen 1994 och 1998 var 
bara 39 procent av ledamöterna kvinnor, en siffra som 2002 sjönk till 38 pro-
cent. Från att ha haft högst kvinnorepresentation av alla kommuner i mitten av 
1970-talet, hamnade Täby i början på 2000-talet på 234:e plats av de svenska 
kommunerna. Anledningen till detta var socialdemokraternas tillbakagång och 
de borgerliga partiernas frammarsch. I socialdemokraterna, som tillämpar var-
vade listor sedan valet 1994, var visserligen hälften av de 11 ledamöterna kvin-
nor 2002, men i de två stora borgerliga partierna – folkpartiet med 17 mandat 
och moderaterna med 26 mandat – var bara en tredjedel av ledamöterna 
kvinnor. Båda dessa borgerliga partier låg i Täby flera procentenheter under den 
genomsnittliga kvinnorepresentationen för respektive parti i hela riket. 

Täby kan ses som ett bra exempel på att strukturens förklaringskraft avtar 
över tid, vilket visades i föregående kapitel (kapitel 8). Täby är idag en av 
Sveriges mest välmående kommuner, med bl.a. en mycket hög medelinkomst 
och utbildningsnivå. Denna strukturella kontext borde vara ytterst gynnsam för 
kvinnorepresentationen, men istället tillhör Täby de kommuner med allra lägst 
andel kvinnliga ledamöter. Anledningen är med all sannolikhet att moderaterna 
och folkpartiet dominerar i kommunfullmäktige och att båda partierna har en 
låg kvinnorepresentation. Detta är inget unikt för Täby, utan dessa mönster 
överensstämmer med hela riket (se tabell 9:1). Efter valet 2002 var 35 procent 
av moderaternas och 39 procent av folkpartiets kommunfullmäktigeledamöter i 
hela Sverige kvinnor. I Täby var motsvarande siffror 31 procent respektive 35 
procent. Även i Vaxholm hade dessa två borgerliga partier få kvinnliga ledamö-
ter, men detta uppvägdes av att socialdemokraterna var större och att de – 
liksom småpartierna kristdemokraterna, vänsterpartiet och centerpartiet – hade 
en jämn könsrepresentation.  

9.7.2 Staden (Umeå) 

Efter valet 1970 hade Umeå 16 procent kvinnor i kommunfullmäktige. Umeå 
genomgick emellertid en ny sammanslagning inför valet 1973. Umeå slogs då 
samman med de tidigare kommunerna Holmsund, Holmön, Hörnefors och 
Sävar. Holmsund och Hörnefors har behandlats ovan. De hade båda i början av 
1970-talet strax över tio procent kvinnor i kommunfullmäktige. Sävar domine-
rades sedan slutet av 1930-talet av tre stora partier: Socialdemokraterna, center-
partiet och folkpartiet. Även högern, senare moderaterna, hade några få man-
dat. De två första kvinnorna valdes in 1938. Det var lärarinnan Ester Anders-
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son för folkpartiet och fru Gertrud Kristina Nyberg för socialdemokraterna. I 
valen därefter varierade antalet kvinnor mellan en och tre fram t.o.m. 1966. I 
valet 1970 valdes fem kvinnor in av totalt 30 ledamöter. Den lilla kommunen 
Holmön hade sitt första val till kommunfullmäktige 1954, då 219 av kommunens 
invånare var röstberättigade. Dessförinnan hade man ett system med kommu-
nalstämma. Holmöns fullmäktige bestod av 16 mandat. I samtliga val var det en 
samlingslista som vann alla mandat och det fanns en kvinnlig ledamot, näm-
ligen barnmorskan Ruth Sjöström.  

Dessa fyra kommuner, med en relativt låg andel kvinnliga ledamöter, slogs 
alltså ihop med Umeå inför valet 1973. Samtidigt utvidgades fullmäktige från 51 
till 65 mandat. Om andelen kvinnor i de tidigare fem kommunerna beräknas för 
1970 blir den 14 procent, då det fanns 21 kvinnliga ledamöter av totalt 152 
ledamöter. I valet 1973 ökade kvinnorepresentationen till 22 procent. Även i de 
följande valen fortsatte andelen kvinnor att öka: I valet 1976 till 29 procent och 
1979 till 39 procent. Det var framförallt socialdemokraterna som ökade sin 
kvinnorepresentation. Nästa stora ökning kom efter valet 1988, då kvinnorepre-
sentationen ökar till 48 procent. Socialdemokraterna, folkpartiet och miljöpar-
tiet hade en jämn könsrepresentation bland deras ledamöter, medan alla fyra 
vänsterpartister är kvinnor. Något lägre var kvinnorepresentationen i centerpar-
tiet, kristdemokraterna och moderaterna. Därefter låg kvinnorepresentationen 
kvar mellan 45-47 procent perioden ut. Alla partier hade då en relativt jämn 
könsrepresentation, förutom centerpartiet. I Umeå är det uppenbart att alla 
partier bidrar till att kvinnorepresentationen har ökat fram till idag. Att social-
demokraterna är så stora är förmodligen också en viktig faktor, eftersom de 
vanligtvis har en relativt jämn könsrepresentation. Det som är anmärkningsvärt 
är att socialdemokraterna inte hade mer än en tredjedel kvinnor i fullmäktige 
efter valet 1998, trots att principen om varvade listor skall tillämpas i alla val. 

9.7.3 Glesbygdskommunerna (Sorsele och Vilhelmina) 

I Sorsele, med 31 mandat i fullmäktige, ökade kvinnorepresentationen från 16 
procent efter valet 1973 till 32 procent efter valet 2002. Däremellan gick dock 
kvinnorepresentationen både uppåt och nedåt. I valet 1976 ökade antalet 
kvinnliga ledamöter från fem till åtta. I valet 1979 skedde ytterligare en ökning 
till elva kvinnor, vilket innebär en kvinnorepresentation på 36 procent. Ök-
ningen berodde på att socialdemokraterna och centern ökade sin kvinnorepre-
sentation. Dessutom hade folkpartiet två kvinnliga ledamöter och det var första 
gången sedan 1950-talet som folkpartiet representerades av kvinnor. Vid valet 
1982 behölls samma kvinnorepresentation och nästan exakt samma mandatför-
delning. Tre år senare, i valet 1985, minskade antalet kvinnliga ledamöter från 
elva till åtta och kvinnorepresentationen sjönk till 26 procent. Mandatfördel-



  304

ningen var dock fortfarande densamma. Förklaringen till minskningen var att 
socialdemokraterna och centern nominerade färre kvinnor till valbar plats. 
Centern tappade ytterligare en kvinna i valet 1988, men då blev i gengäld två 
kvinnor för moderaterna valda, moderaternas första kvinnliga ledamöter sedan 
1962. Vid valet 1991 ökade kvinnorepresentationen till 42 procent då social-
demokraterna och moderaterna hade flera kvinnliga ledamöter. Nästa stora 
förändring skedde i valet 1998 då kvinnorepresentationen ökade till höga 48 
procent. Femton av fullmäktiges 31 ledamöter var kvinnor efter valet. Kvinno-
representationen ökade i alla partier och hade i princip en jämn könsrepre-
sentation. Detta varade bara en mandatperiod, för efter valet 2002 sjönk ande-
len kvinnliga ledamöter kraftigt till bara 32 procent. Från att ha haft Sveriges 
29:e bästa kvinnorepresentation 1998, halkade Sorsele ner på 278:e plats 2002. 
Socialdemokraterna, miljöpartiet och centern hade en fortsatt jämn könsrepre-
sentation 2002, men socialdemokraterna tappade 3 mandat till vänsterpartiet 
som inte hade en enda kvinnlig ledamot – liksom folkpartiet (2 mandat), krist-
demokraterna (3 mandat) och moderaterna (4 mandat).  

Vilhelmina hade bara tre kvinnor i kommunfullmäktige efter valet 1973. 
Dessa kom från folkpartiet och centern. Fr.o.m. valet 1976 t.o.m. valet 1985 
hamnade kvinnorepresentationen mellan 14 och 23 procent, d.v.s. antalet 
kvinnliga ledamöter varierade mellan fem och åtta. De mindre partierna vpk 
och folkpartiet hade en relativt jämn könsrepresentation under perioden. Social-
demokraterna, som hade klar majoritet i fullmäktige, hade ungefär en femtedel 
kvinnliga ledamöter fr.o.m. valet 1979. Centern, kristdemokraterna, miljöpartiet 
och moderaterna hade – med enstaka undantag – inga kvinnliga ledamöter 
överhuvudtaget. Valet 1988 skedde en kraftig ökning, från 20 till 29 procent. 
Valet därpå, 1991, ökar den ytterligare till 31 procent. Det var hos socialdemo-
kraterna och centern som andelen kvinnliga ledamöter ökade. Valet 1994 ökade 
kvinnorepresentationen till 40 procent, valet 1998 till 43 procent och valet 2002 
till 49 procent. Inför dessa val började andelen kvinnliga ledamöter öka i alla 
partier. Kristdemokraterna hade sin första kvinnliga ledamot någonsin efter 
valet 1998. Moderaterna har sedan 1950-talet bara haft två kvinnliga ledamöter: 
En 1979 och en 2002.  

Det är i dessa två glesbygdskommuner svårt att se några tydliga mönster, 
eftersom kommunernas fullmäktige är så små. En kvinna mer eller mindre 
motsvarar en förändring på 3 procent. Detta innebär att förändringarna mycket 
väl kan vara slumpmässiga: Det kanske inte alls ligger någon särskild tanke 
bakom att folkpartiet i Vilhelmina får två kvinnor invalda 1994, medan man 
bara hade en kvinnlig ledamot under mandatperioden innan. Däremot bidrar 
det tydligt till att öka kommunens kvinnorepresentation. I Sorsele och Vilhelmi-
na är det, precis som i Täby och Vaxholm, de borgerliga partierna som har få 



  305 

kvinnliga ledamöter, medan socialdemokraterna har en relativt jämn könsför-
delning. Det finns således tydliga skillnader mellan partierna. 

9.7.4 Summering 

Jämfört med tidigare perioder var kvinnorepresentationen att betrakta som hög 
i alla kommuner under den sista studerade perioden. Det rådde dock fortsatt 
stora skillnader mellan kommunerna med avseende på kvinnorepresentationens 
utveckling. Detta verkar allt mindre bero på kommunernas socioekonomiska 
struktur. Istället är det partierna som har störst betydelse. Kvinnorepresentatio-
nens förändring över tid under den sista perioden går till stora delar att förklara 
genom den förändrade mandatfördelningen i kommunerna, eftersom det finns 
en tydlig skillnad mellan partiernas kvinnorepresentation i de studerade kom-
munerna.  

Till skillnad från tidigare perioder, var kvinnorepresentationen i de flesta fall 
högre inom partierna till vänster och lägre inom de borgerliga partierna. Detta 
gäller framför allt fr.o.m. 1994 när socialdemokraterna införde varvade listor, 
vilket torde vara en av de viktigaste institutionella förändringarna under perio-
den. Umeå slogs samman med flera mindre kommuner i början av 1970-talet, 
samtidigt som Vaxholm slogs ihop med Österåker. I det senare faller skedde en 
delning kort därefter. Kvinnorepresentationen verkar inte ha påverkats nämn-
värt av dessa institutionella förändringar. 

I det sista avsnittet sammanfattas och diskuteras resultatet av kapitlet. Detta 
görs genom att jämföra kommunerna och de olika perioderna. Resultatet sorte-
ras efter aktörer, strukturer och institutioner och jämförs med resultatet av stu-
dien av riksdagen i kapitel 7. 

9.8 Sammanfattande diskussion 

9.8.1 Aktörerna 

På nationell nivå skulle kvinnorörelsen vara stark, politiskt integrerad samt bevaka 
kvinnorepresentation och sträva efter förändring. I föreliggande kapitel har inte 
någon djupare analys gjorts av kvinnorörelsens utveckling och aktiviteter i de 
enskilda kommunerna. Några slutsatser kan trots detta dras om kvinnorörelsen. 
Det visade sig att i de kommuner där det tidigt bildades socialdemokratiska 
kvinnoklubbar, var andelen kvinnliga socialdemokratiska ledamöter avsevärt 
högre än i kommuner där kvinnoklubbarna bildades sent. Det visade sig också 
att den mängd av föreningar för kvinnor som fanns i städerna vid sekelskiftet 
verkade underlätta kvinnors inträde och engagemang i de borgerliga partierna. 
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Under den första perioden är det därför troligt att kvinnorörelsen spelade en 
stor roll. Det är svårare att dra några slutsatser under den andra och tredje 
perioden, men det är naturligtvis möjligt att tänka sig att lokalt starka parti-
politiska kvinnoföreningar påverkar kvinnorepresentationens utveckling i posi-
tiv riktning.  

Partierna skulle på nationell nivå vara konkurrerande, tvingas förhålla sig till 
varandra i röstmaximerande syfte samt över tid integrera kvinnorepresenta-
tionen i partiideologin. Partierna på lokal nivå har visat sig vara viktiga för att 
förstå kvinnorepresentationens utveckling över tid. I vissa kommuner har det 
funnits flera jämnstarka partier i fullmäktige och konkurrensen om väljarna har 
således varit hårdare. I dessa kommuner har också mandatfördelningen mellan 
partierna kunnat förändras snabbt. I andra kommuner har däremot ett parti 
dominerat fullmäktige och mandatfördelningen har förändrats marginellt över 
tid, i vissa inte alls. Man skulle i dessa två typer av kommuner kunna tala om 
flerpartisystem respektive dominerat partisystem på kommunal nivå (jfr. Hague & 
Harrop 2004:194-200). Det finns en tydlig tendens att i kommuner med ett 
dominerat partisystem är inte bara mandatfördelningen statisk utan även kvin-
norepresentationen, vilket kan bero på den bristande konkurrensen mellan par-
tierna. De kommuner som uppvisar ett sådant mönster är bl.a. industrikommu-
nerna Holmsund och Hörnefors från slutet av 1920-talet fram till samman-
slagningen med Umeå kommun 1974. I dessa två kommuner är det socialdemo-
kraterna som dominerar. Ett annat exempel är Täby från början av 1980-talet 
fram till idag, då moderaterna dominerar. Det finns dock kommuner som 
avviker från detta, t.ex. Vilhelmina och Umeå. I Vilhelmina har socialdemokra-
terna dominerat fr.o.m. 1930-talet. Det är inga större skillnader mellan mandat-
fördelningen i kommunfullmäktige idag och för 40 år sedan. Ändå har det skett 
en tydlig ökning över tid i kvinnorepresentationen, i alla fall sedan mitten av 
1970-talet. Detsamma gäller Umeå kommun. Det skulle kunna vara så att ett 
dominerat partisystem, med socialdemokraterna som dominerande parti, häm-
mar kvinnorepresentationens utveckling fram till 1970-talet, medan det därefter 
gynnar kvinnorepresentationen. Förklaringen till det mönster som syns i Täby 
skulle i så fall vara att det är moderaterna som hämmar kvinnorepresentatio-
nens utveckling. 

Mandatfördelningen mellan partierna visade sig spela stor roll för kvinno-
representationens utveckling. Det var tydligt att de borgerliga partierna var 
positiva för kvinnorepresentationens utveckling under den första perioden, i 
alla fall i en del kommuner. Under den tredje perioden är andelen kvinnliga 
ledamöter i de borgerliga partierna överraskande låg i flera av kommunerna. 
Socialdemokraterna hade tvärtom få kvinnliga ledamöter under den första 
perioden, men en nästan helt jämn könsfördelning i alla studerade kommuner i 
slutet av perioden. Socialdemokraterna tillämpar varvade listor fr.o.m. valet 
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1994 och har också haft en hög kvinnorepresentation sedan dess. Moderaterna 
som tar avstånd från könskvotering har en avsevärt lägre kvinnorepresentation 
än socialdemokraterna. Folkpartiet tillämpar varvade listor precis som social-
demokraterna, men har trots detta en låg kvinnorepresentation. Detta innebär 
att partiet på nationell nivå inte har så stort inflytande på den kommunala nivån 
eller så är könskvoteringen inte särskilt väl förankrad i partiet. Även inom 
kristdemokraterna skall varvade listor tillämpas på kommunal nivå enligt den 
gjorda enkäten, men kristdemokraterna har i snitt 40 procent kvinnliga kom-
munfullmäktigeledamöter efter valet 2002. I någon av de studerade kommuner-
na har även vänsterpartiet färre kvinnliga ledamöter än vad som stipulerats från 
nationell nivå. 

Både de politiska partierna och kvinnorörelsen får anses vara viktiga aktörer 
på lokal nivå. Dessutom är det troligt att det finns enskilda individer som är 
viktiga i kommunerna, även om dessa har hamnat utanför denna begränsade 
studie. Framför allt under den första perioden förekommer en del engagerade 
kvinnor som har ”stuckit ut”. Förvisso verkar inte representationsfrågan i sig 
vara det som väckt mest intresse, utan dessa kvinnor i framför allt de mindre 
kommunerna var främst intresserade av att förbättra levnadsvillkoren för de 
utsatta i lokalsamhället. För att kunna göra det, valde de att engagera sig poli-
tiskt (jfr. Nordberg 1990a:18-22).  

Är då kvinnorepresentationen en viktig fråga för att locka väljare? I riksda-
gen syntes en tydlig konvergering av partiernas kvinnorepresentation. Detta är 
inte lika lätt att se på kommunal nivå. I några av kommunerna har vissa partier 
en helt jämn könsrepresentation, medan andra partier inte ens har en tredjedel 
kvinnor. Detta mönster kan upprepas vid val efter val, vilket antyder att 
partierna med låg kvinnorepresentation inte verkar känna något behov av att 
närma sig övriga partier. Det innebär i så fall att detta inte anses vara något som 
varken attraherar eller skrämmer bort väljare. Detta skulle naturligtvis kunna 
vara något som varierar mellan olika kommuner. I Umeå är könsrepresentatio-
nen jämn i nästan alla partier och det kan vara så att väljarna i Umeå ställer dyli-
ka krav, medan det anses vara helt irrelevant av väljarna i t.ex. Täby. I Täby har 
nämligen socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och kristdemokrater-
na en jämn könsfördelning efter valet 1998 och 2002. Samtidigt är kvinnorepre-
sentationen i moderaterna, som är det klart största partiet i fullmäktige, under 
en tredjedel. Folkpartiet hade visserligen nästan hälften kvinnor efter valet 
1998, men efter valet 2002 var kvinnorepresentationen nere på samma låga nivå 
som hos moderaterna. Det som dessutom är paradoxalt är att folkpartiets 
kvinnorepresentation sjönk när partiet gick kraftigt framåt i valet 2002. I riksda-
gen har mönstren varit entydiga: I partier som går kraftigt framåt, ökar kvinno-
representationen eftersom många kvinnor som står på s.k. ”osäkra platser” då 
väljs in (Bergqvist 1994:41, Wängnerud 1999:37-38). Ett annat exempel på en 
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kommun med stora skillnader mellan partierna efter valet 2002 är Sorsele. I 
Sorsele hade socialdemokraterna, miljöpartiet och centern en jämn könsrepre-
sentation. Samtidigt hade vänsterpartiet, folkpartiet, moderaterna och krist-
demokraterna inte en enda kvinnlig ledamot. Inte heller i Sorsele verkar således 
partierna vara rädda för att tappa väljare när de går till val utan kvinnor på val-
bar plats.   

9.8.2 Institutionerna 

Den institutionella förändring som ansågs vara viktigast i riksdagen, var in-
förandet av könskvotering. Könskvoteringen på kommunal nivå har redan 
diskuterats ovan i anslutning till diskussionen om aktörer. Det är uppenbart en 
viktig institution att beakta. På kommunal nivå finns det dock även två andra 
intressanta institutionella förändringar: Dels kommunreformerna, dels föränd-
ringar i fullmäktiges storlek. Av de studerade kommunerna har Vilhelmina, 
Vaxholm och Umeå berörts av kommunreformer.  

Umeå landskommun och Umeå stad slogs ihop 1965. Efter det första valet 
sjönk kvinnorepresentationen med ett par procent. Anledningen till detta var 
dock att bara en enda kvinna valdes in i den valkrets som motsvarade den 
gamla landskommunen, som under stora delar av perioden fram t.o.m. 1962 
hade saknat kvinnliga ledamöter överhuvudtaget. I faktiska tal sjönk antalet 
kvinnor med 5 och antalet män med 20. Det var alltså framför allt de manliga 
ledamöterna som förlorade sina uppdrag. Min uppfattning är att det inte går att 
säga att kvinnorepresentationen påverkades negativt av kommunreformen. 
Tvärtom bör sammanslagningen på sikt ha varit positiv för de politiska möjlig-
heterna för kvinnorna i den gamla landskommunen med tanke på dess tidigare 
tradition av ett totalt mansdominerat fullmäktige. Umeå kommun slogs sedan 
ihop med Holmsund, Holmön, Hörnefors och Sävar 1974. Alla dessa fyra kom-
muner hade en tradition av låg kvinnorepresentation. Efter det första valet 
ökade kvinnorepresentationen. Kommunreformen hade således en klart positiv 
effekt. Även nu var det männen som fick lämna sina uppdrag: Antalet kvinnliga 
ledamöter minskade med 7 och antalet manliga med 80.  

År 1947 bröts Vilhelmina köping ut ur Vilhelmina landskommun. Lands-
kommunen behöll sin låga kvinnorepresentation, medan köpingen fick en avse-
värt högre andel kvinnor i fullmäktige. Delningen öppnade på så sätt upp möj-
ligheter för kvinnor i köpingen. År 1965 slogs de två kommunerna ihop igen, 
vilket inte förändrade kvinnorepresentationen nämnvärt. Även i Vilhelmina var 
det männen som förlorade sina politiska uppdrag vid kommunsammanslag-
ningen. Reformen kan inte sägas ha påverkat kvinnorepresentationen negativt, 
men inte heller direkt positivt. Även om kommundelningen var positiv för 
kvinnorna i köpingen, bör sammanslagningen precis som i fallet Umeå ha varit 
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positivt för kvinnorna i landskommunen som hade en tradition av få kvinnliga 
ledamöter. 

År 1974 slogs Vaxholm och Österåker ihop. Båda hade ungefär samma 
kvinnorepresentation före sammanslagningen. Sammanslagningen hade varken 
någon positiv eller negativ effekt på kvinnorepresentationen. Kommunen dela-
des igen 1983. Inte heller delningen hade någon effekt. En förklaring till detta 
kan vara att Österåker och Vaxholm var så lika varandra med avseende på kvin-
norepresentationen. 

Det är svårt att se någon direkt effekt av kommunreformerna i de studerade 
kommunerna. Data på aggregerad nivå antyder att kvinnorepresentationen på-
verkades positivt av båda kommunreformerna, men detta går inte riktigt att se i 
de studerade fallen. Å andra sidan har fallen med avsikt valts på ett sådant sätt 
att kommuner med mer omfattande indelningsförändringar inte ingår. Detta är 
viktigt att beakta. Det är möjligt att det är i de andra kommunerna som de stora 
förändringarna sker.  

Den andra institutionella förändringen som skall analyseras är förändringar i 
fullmäktiges storlek. Nästan alla kommuner har vid ett eller flera tillfällen ökat 
antalet mandat i fullmäktige. Det är svårt att dra några slutsatser av vilken effekt 
förändringar i fullmäktige har. I vissa fall sammanfaller dylika förändringar med 
en ökning av kvinnorepresentationen, i andra fall är kvinnorepresentationen 
densamma som tidigare och i några fall minskar den till och med. Det är i alla 
fall uppenbart att fler mandat i fullmäktige kan påverka kvinnorepresentationen 
positivt, men detta sker inte alltid. 

Sammanfattningsvis är det inte helt lätt att se vilken effekt dessa två större 
institutionella förändringar har haft. I vissa fall verkar de vara intressanta, i and-
ra fall inte. Dock får inte heller könskvoteringen inom partierna glömmas, men 
även denna verkar sakna betydelse i vissa fall. Det är alltså svårt att visa på ett 
entydigt resultat vad gäller institutionernas effekt. 

9.8.3 Strukturen 

Aktörer och till vissa delar institutioner har på olika sätt visat sig ha effekt, även 
om kommunerna spretar åt lite olika håll. Hur är det då med den socioekono-
miska strukturen? Ovan diskuterades strukturen mer direkt i relation till kvin-
norepresentationen. Det kan vara svårt att hitta ett direkt samband, men 
däremot har detta kapitel visat att den socioekonomiska strukturen på olika sätt 
formar politiken på kommunal nivå och påverkar på så sätt kvinnorepresen-
tationen indirekt.  

Under den första perioden (1919-1946) fanns det tydliga skillnader mellan 
staden (Umeå), landsbygdskommunerna (Sorsele, Täby, Umeå landskommun, 
Vaxholm och Vilhelmina) och industrikommunerna (Holmsund och Hörne-
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fors). I staden Umeå var till en början de borgerliga partierna stora. Det fanns 
dessutom gott om utbildade, intresserade kvinnor som ofta redan var enga-
gerade i föreningslivet och som strävade efter att förbättra kvinnors rättigheter 
såväl som möjligheter i samhället. Denna kombination gjorde att kvinnorepre-
sentationen blev hög. I industrikommunerna bildades socialdemokratiska partier 
kring tiden för införande av allmän rösträtt och dessa partier blev snabbt 
dominerande i fullmäktige. De socialdemokratiska kvinnoklubbarna attraherade 
fruar, lärarinnor, sjuksköterskor och andra kvinnor med ett engagemang för att 
förbättra barns och utsatta gruppers villkor. Detta gjorde att kvinnor släpptes 
fram till politiska uppdrag. Kvinnorepresentationen blev högre än rikssnittet, 
men lägre än den genomsnittliga kvinnorepresentationen i Sveriges alla städer. 
Landsbygdskommunerna utgör en blandad kompott. Det som förenar dem är att 
kommunalpolitiken till en början dominerades av olika samlingslistor och 
opolitiska partier. Detta ledde till att de kvinnliga ledamöterna var ytterst få, om 
ens några. Anledningen är förmodligen att nomineringen till dessa listor skedde 
enligt gamla traditioner där olika intressen inom kommunen skulle tillgodoses 
och att kvinnor hamnade utanför detta. När väl politiska partier börjar ställa 
upp i valen, hade kvinnorna halkat efter männen med avseende på politiska 
erfarenheter. Täby och Vaxholm är inte solklara landsbygdskommuner, men i 
alla fall Täby uppvisar till en början drag som placerar kommunen i denna kate-
gori. 

Under den andra perioden (1950-1970) fortsatte den socioekonomiska 
strukturen att ha en liknande effekt. I staden Umeå nominerade såväl de borger-
liga partierna som socialdemokraterna kvinnliga ledamöter och kvinnorepre-
sentationen var högt över rikssnittet. I industrikommunerna hade socialdemo-
kraternas dominerande ställning lett till att såväl mandatfördelning som kvinno-
representation upprepades val efter val. Kvinnorepresentationen var nu inte 
längre särskilt hög, utan började halka under rikssnittet. I landsbygdskommunerna 
var partisammansättningen ungefär lika blandad som i Umeå, men kvinno-
representationen var avsevärt lägre. Detta beror förmodligen på kvinnors 
svårigheter att engagera sig politiskt i landsbygdskommunerna p.g.a. stora 
avstånd, långa arbetsdagar inom jordbruket, inga erfarenheter av föreningsakti-
viteter, men det kan också bero på den strikta uppdelningen mellan manliga och 
kvinnliga sysslor (jfr. Folkesson 2002).   

Under den tredje perioden (1973-2002) verkar strukturens betydelse ha av-
tagit. Det verkar t.o.m. som om strukturen helt saknar betydelse idag. Täby, 
vars struktur får betraktas som ytterst kvinnovänlig, hade en mycket låg kvinno-
representation i slutet av perioden. Istället är det glesbygdskommunerna Sorsele 
och Vilhelmina som hade en mycket hög kvinnorepresentation under stora 
delar av den tredje perioden. Det är tydligt att det är aktörer och möjligtvis 
institutioner som förklarar utvecklingen under den tredje perioden och att 
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kvinnorepresentationen inte längre är strukturellt betingad. I Täby dominerar 
moderaterna som i hög grad tenderar att ha få kvinnliga ledamöter, medan 
istället socialdemokraterna som är stora i Sorsele och Vilhelmina tillämpar var-
vade listor.  
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K A P I T E L  1 0  
 

Avslutning 

Syftet med avhandlingen var att kartlägga och förklara variationen i kvinnors 
politiska representation i tid och i rum. Detta gjordes genom sex olika empiris-
ka delstudier. Två kapitel behandlade den nationella nivån, två kapitel behandla-
de den lokala nivån och ett kapitel behandlade både den nationella och den 
lokala nivån. I avhandlingen kombinerades kvantitativ metod, som främst syfta-
de till att analysera den rumsliga variationen, med mer kvalitativt inriktade 
fallstudier, som analyserade utvecklingen över tid. I detta avslutande kapitel 
summeras och diskuteras studiens resultat. Först redovisas resultatet av den 
empiriska studien kapitel för kapitel (avsnitt 10.1). Därefter diskuteras studiens 
teoretiska resultat (avsnitt 10.2).  

10.1 Resultat av den empiriska studien 

10.1.1 Den nationella nivån 

I kapitel 5 analyserades kvinnorepresentationen i hela världen under efterkrigs-
tiden. Såväl institutionsvariabler som strukturvariabler visade sig vara viktiga för 
att förklara den rumsliga variationen. Kapitlet visade dock på olika resultat 
under olika tidsperioder. Fram t.o.m. mitten av 1980-talet var det institutions-
variablerna som var viktigast. Det var framför allt när kvinnlig rösträtt infördes 
samt om landet hade ett kommunistiskt styre som spelade roll, även om också 
befolkningens religionstillhörighet och landets ekonomiska utveckling hade viss 
effekt. Strukturen var långt ifrån så viktig som förväntat, vilket till stora delar 
beror på att de kommunistiska staterna gick mot strömmen med sin höga 
kvinnorepresentation och sin relativt traditionella struktur. Efter kommunis-
mens fall syntes ett annat mönster. Fr.o.m. början av 1990-talet ökade struktu-
rens förklaringskraft och i slutet av perioden var det befolkningens religions-
tillhörighet och landets ekonomiska utveckling som tillsammans med en dum-
myvariabel för proportionellt valsystem var viktigast för att förklara variationen. 
Slutsatsen är att både strukturen och institutioner behövs för att förklara den 
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rumsliga variationen i kvinnors politiska representation. Dessutom visade 
kapitlet betydelsen av att studera flera tidsperioder, eftersom resultatet varierade 
kraftigt beroende på vilken tidpunkt som analyserades. 

I kapitel 6 snävades fokus in geografiskt till kvinnorepresentationen i Väst-
europa under efterkrigstiden. Totalt analyserades 18 västeuropeiska länder. 
Även detta kapitel visade att både strukturen och institutioner spelar roll för 
kvinnors politiska representation, men resultaten är inte lika tydliga som i analy-
sen av hela världen. Strukturen verkar vara viktig under hela efterkrigstiden, 
medan institutionerna ”spretar” mer. Av institutionsvariablerna är det framför 
allt när kvinnlig rösträtt infördes som spelar roll. Ju tidigare kvinnor erhållit 
rösträtt, desto högre kvinnorepresentationen. Valsystemets utformning, som 
fått stor uppmärksamhet i tidigare forskning, hade betydelse först i slutet av 
perioden, vilket kan bero på detta inte är en variabel som varierar nämnvärt. De 
flesta västeuropeiska länder tillämpar ett proportionellt valsystem, vilket vanligt-
vis har en positiv effekt på kvinnorepresentationen. Det finns dock ändå 
skillnader i utformningen av detta som spelar roll, t.ex. valkretsstorlek. I kapitlet 
kartlades även kvinnorepresentationen i andra politiska organ, som överhus, 
regering, kommunfullmäktige och Europaparlament. Det visade sig finnas en 
tydlig samvariation mellan kvinnorepresentationen i olika politiska organ, även 
om det fanns länder med stora skillnader mellan kvinnorepresentationen i olika 
organ. 

Kapitel 7 utgjordes av fallstudier av sex länder. Sverige, Norge och Neder-
länderna var fall med hög kvinnorepresentation. Frankrike, Grekland och Irland 
var fall med låg kvinnorepresentation. Länderna analyserades fr.o.m. införandet 
av kvinnlig rösträtt och valbarhet till början av 2000-talet. I länderna med hög 
kvinnorepresentation varvades perioder av stabilitet med perioder med föränd-
ring. I Sverige och i Norge visade det sig att partierna tvingades förhålla sig till 
varandra och anpassa sin kvinnorepresentation till övriga partiers för att inte 
avvika i detta avseende och riskera att tappa väljare. Detta innebar att de agera-
de i ett röstmaximerande syfte. Om ett parti införde könskvotering, ”smittades” 
övriga partier och tvingades att vidta någon form av åtgärder i det egna partiet. 
Under de formativa momenten blev det lättare för partiernas kvinnoförbund att 
få gehör för sina förslag och åsikter. Orsaken till det formativa momentet 
kunde t.ex. vara att ett parti införde könskvotering eller kraftigt ökade sin kvin-
norepresentation. Det kunde också vara att kvinnorepresentationen sjönk 
kraftigt i hela parlamentet eller i det egna partiet. Dessa faktorer skapade handl-
ingsutrymme för t.ex. kvinnoförbunden. I slutet av perioden blev kvinnorepre-
sentationen en viktig fråga i sig i många partier och dessa kan då sägas ha agerat 
ideologistrategiskt i frågan. I Nederländerna var kvinnorörelsen inte lika inte-
grerad i partipolitiken som i Sverige och i Norge, utan valde vanligtvis en sepa-
ratistisk strategi. Därför blev kvinnorepresentationen en viktig fråga avsevärt 
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senare och när det väl skedde berodde det främst på regeringens och väljarnas 
krav, inte på kvinnorörelsens. I Frankrike, Grekland och Irland har kvinno-
representationen konstant legat på en låg nivå, ända sedan kvinnlig rösträtt 
infördes. En förklaring till detta är förmodligen att kvinnorepresentationen inte 
anses vara en viktig fråga av väljarkåren i stort och att partierna därför saknar 
incitament att nominera fler kvinnor. En annan förklaring är att kvinnor erhöll 
rösträtt sent och har haft svårt att släppas in i politiken på samma villkor som 
män. 

10.1.2 Den lokala nivån 

I kapitel 6 analyserades också kvinnorepresentationen på kommunal nivå i 
Västeuropa. Det visade sig vara svårt att samla in data för samtliga länder under 
hela efterkrigstiden. Det fanns en tydlig tendens att länder med låg kvinno-
representation saknade data. Detta kan tolkas som att kvinnorepresentationen 
på kommunal nivå inte anses vara särskilt intressant eller viktig. Flera tidigare 
studier hävdar att kvinnorepresentationen oftare är högre på kommunal nivå än 
på nationell nivå, men kartläggningen av Västeuropa visade det motsatta förhål-
landet. Kvinnorepresentationen på kommunal nivå samvarierade främst med 
strukturen. Det fanns visserligen ett fåtal signifikanta samband med institutions-
variabler, men signifikansen försvann i den multivariata analysen. 

I kapitel 8 analyserades kvinnorepresentationens rumsliga variation på 
kommunal nivå i Sverige och i Norge. I både Sverige och Norge visade det sig 
att strukturen förklarar en relativt stor del av variationen i kvinnors politiska 
representation fram till 1990-talet. Därefter ökar istället de institutionella 
variablernas effekt, främst i form av fullmäktiges partifärg, men variablernas 
sammanlagda förklaringskraft är inte särskilt hög. Detta kan bero på att kom-
munerna blir allt mer lika varandra, men i Sverige kan det också bero på att 
socialdemokraterna – som inför könskvotering under 1990-talet – tenderar att 
vara störst i kommuner med en traditionell struktur och att detta således bryter 
upp tidigare mönster. I båda länderna är dock ändå resultatet att både strukturer 
och institutioner spelar roll, men att strukturerna är viktigast fram till 1980-talet 
och institutionerna först därefter. Även detta kapitel visar således på betydelsen 
av att analysera flera olika tidpunkter för att kunna dra generella slutsatser om 
vad som förklarar variationen. 

I kapitel 9 analyserades kvinnorepresentationens utveckling över tid i ett 
antal svenska kommuner fr.o.m. införandet av kvinnlig rösträtt och valbarhet. 
Det visade sig spela roll om det fanns ett stort parti eller många mindre partier i 
fullmäktige. Ett dominerat partisystem, med socialdemokraterna som domine-
rande parti, hämmade kvinnorepresentationens utveckling fram till 1970-talet – 
om det inte fanns en lokalt stark socialdemokratisk kvinnoklubb. Därefter 
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gynnade det kvinnorepresentationen. De borgerliga partierna var under första 
halvan av 1900-talet positiva för kvinnorepresentationens utveckling, medan de 
i slutet av den studerade perioden tenderar att ha en lägre kvinnorepresentation 
än de socialistiska partierna. I kommuner med ett dominerat partisystem är 
dock tendensen att mandatfördelningen i fullmäktige upprepas år efter år och 
att kvinnorepresentationen därmed står och stampar på samma nivå. Detta kan 
bero på att det inte finns någon verklig konkurrens mellan partierna, men också 
på att det inte bara är valresultatet som är detsamma val efter val utan även de 
invalda ledamöterna. Aktörer i form av partier och kvinnoföreningar verkar 
således spela roll för kvinnorepresentationen. Resultatet är lite otydligare vad 
gäller institutionernas roll. Könskvoteringen inom partierna verkar vara viktig i 
slutet av perioden i vissa kommuner, medan det inte tillämpas alls i andra. 
Förändringar i de formella institutionerna, som antal mandat i fullmäktige och 
kommunsammanslagningar, verkar inte spela någon roll. Sammanfattningsvis 
verkar det finnas en hög slumpfaktor i form av den lokala kontexten och 
enskilda individer som gör att det är svårt att dra några generella slutsatser.  

10.2 Studiens teoretiska resultat 

I avhandlingens syfte ställdes tre frågor, nämligen: 
 Hur varierar kvinnors politiska representation i tid och i rum? 
 Varför varierar kvinnors politiska representation i olika rum? 
 Varför varierar kvinnors politiska representation över tid? 

 
Den första frågan är deskriptiv till sin karaktär och svaret återfinns i respektive 
kapitel (kapitel 5-9). Övriga två frågor skall emellertid besvaras här. Till dessa 
två frågor finns det två respektive tre hypoteser kopplade. Dessa diskuterades i 
avhandlingen teorikapitel (kapitel 2).  

10.2.1 Den rumsliga variationen 

Den första hypotesen som skulle testas löd: 
 
HYPOTES 1: Kvinnors politiska representation samvarierar med den 
socioekonomiska och kulturella strukturen. Kvinnorepresentationen är 
högre i rum med en mer moderniserad struktur, medan den är lägre i 
rum med en mer traditionell struktur. 

 
Resultatet av analysen redovisas i tabell 10:1. I samtliga kapitel – även i de 
kvalitativa – visade det sig att strukturen faktiskt spelar roll. Resultaten är dock 
inte helt entydiga. I ett globalt perspektiv visade sig strukturen vara av större 
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betydelse först efter kommunismens fall. Visserligen fanns det bivariata samband 
mellan strukturvariablerna och kvinnorepresentationen redan före dess, men i 
den multivariata analysen framstod inte strukturen som särskilt intressant före 
1990-talet. Detta beror bl.a. på att de kommunistiska staterna i Öst- och 
Centraleuropa hade en väldigt hög kvinnorepresentation, men inte en särskilt 
hög ekonomisk utveckling. I Västeuropa verkar strukturen däremot spela roll 
under hela efterkrigstiden, både vad gäller kvinnorepresentationen i parlamentet 
och i kommunfullmäktige. I de svenska och norska kommunerna börjar struk-
turens betydelse minska under 1980- och 1990-talet. Före dess fanns det en 
tydlig samvariation mellan struktur och kvinnorepresentation, där kvinnorepre-
sentationen var högre i moderniserade rum och lägre i traditionella. Även om 
det således finns en tydlig samvariation mellan kvinnorepresentation och 
strukturvariabler i alla kapitel, är det en förenklad bild av verkligheten att säga 
att det enbart är strukturen som bestämmer kvinnorepresentationen. Hypotesen 
får visserligen anses vara bekräftad, men strukturen måste kompletteras med 
”något mer” för att vi skall få en tillräcklig förklaring. Det räcker helt enkelt inte 
med en gynnsam struktur för att kvinnorepresentationen skall bli hög. 

Tabell 10:1. Slutsatser av analysen av den rumsliga variationen. 

 Hypotes 1:  
Spelar strukturen roll? 

Hypotes 2:  
Spelar institutioner roll? 

Kapitel 5: 
Hela världen 

JA - bivariata samband under nästan hela 
perioden, men hög förklaringskraft i den 
multivariata analysen först efter 
kommunismens fall, fr.o.m. 1990. 

JA – men de institutioner som hypotesen gällde 
spelar framför allt roll efter kommunismens fall, 
fr.o.m. 1990. Före dess var kommunistiska 
institutioner den viktigaste förklaringen. 

Kapitel 6: 
Västeuropas 
parlament 

JA - bivariata samband under nästan hela 
perioden. 

JA – men resultatet är inte så tydligt som 
förväntat, ett fåtal signifikanta variabler främst 
fr.o.m. 1980-talet 

Västeuropas 
kommuner 

JA  
(Bara år 2005 analyserades) 

NJA? Det finns en samvariation med några 
variabler, men avsevärt svagare än förväntat 

Kapitel 8: 
Svenska 
kommuner 

JA – men förklaringskraften avtar kraftigt 
fr.o.m. 1990-talet (JA – partiideologi fr.o.m. 1990-talet) 

Norska 
kommuner 

JA – men förklaringskraften avtar kraftigt 
fr.o.m. 1980-talet (JA – men förklaringskraften är inte särskilt hög) 
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Spelar då institutionerna någon roll? Den andra hypotesen som skulle testas 
löd: 

 
HYPOTES 2: Kvinnors politiska representation samvarierar med poli-
tiska institutioner som reglerar nominering och val. Kvinnorepresenta-
tionen är högre i rum med proportionella valsystem, könskvotering och 
en låg grad av konkurrens mellan de enskilda kandidaterna, medan den är 
lägre i rum med majoritetsvalsystem, personval och en i övrigt hög grad 
av konkurrens mellan de enskilda kandidaterna. 
 

Institutionernas effekt är inte lika tydlig som strukturens. I analysen av hela 
världen var visserligen olika typer av politiska institutioner viktiga hela perio-
den, men de institutioner som hypotesen främst omfattar börjar spela roll först 
fr.o.m. 1990-talet. Före dess var det istället kommunistiska institutioner som 
hade störst betydelse. Dessa skulle man förvisso kunna säga omfattas av hypote-
sen, eftersom den höga kvinnorepresentationen i kommunistiska stater är en 
effekt av den strikta kvotering som tillämpades för att parlamentet skulle utgöra 
en spegelbild av samhället. Samtidigt avser hypotesen främst institutioner som 
har med fria val i demokratiska stater att göra, där det finns flera olika partier 
som nominerar kandidater som konkurrerar med varandra och där väljarna har 
flera alternativ att välja mellan. Kommunismens stora betydelse var faktiskt ett 
lite oväntat resultat. En annan institution som visade sig vara viktig under hela 
den studerade perioden är kvinnlig rösträtt, närmare bestämt när kvinnlig 
rösträtt infördes. Den institutionen hamnar också utanför hypotesen, även om 
kvinnlig rösträtt utgör ett ”nödvändigt villkor” för kvinnors politiska represen-
tation (jfr. Ragin 2003:181-182). I Västeuropa spelade institutionerna också roll 
främst i slutet av perioden. En viktig institution i Västeuropa är precis som på 
global nivå när kvinnlig rösträtt infördes. Detta resultat stärktes dessutom av 
fallstudierna i kapitel 7. Det skulle kunna vara så att kvinnor har integrerats 
bättre och snabbare i de politiska partierna i länder där de tidigt erhöll medbor-
gerliga rättigheter, medan partierna konserverats som manliga arenor i länder 
där kvinnor erhöll rösträtt avsevärt senare än män. Effekten av könskvotering 
analyserades för de senaste årtalen. Könskvotering visade sig ha en effekt i 
analysen av hela världen, men inte i analysen av bara Västeuropa. Ett proportio-
nellt valsystem visade sig vara positivt för kvinnorepresentationen i både hela 
världen och Västeuropa, men detta gällde inte för alla år. 

På den kommunala nivån var det lite svårare att fånga upp de institutioner 
som avses i hypotesen. Det gick bra i den jämförande analysen av kommunfull-
mäktige i Västeuropa där ett flertal sådana variabler som skilde länderna åt 
analyserades. Få av dem samvarierade emellertid med kvinnorepresentationen. I 
analysen där de norska och svenska kommunerna analyserades separat, var t.ex. 
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valsystemet konstant eftersom samma valsystem gäller för alla kommuner. 
Istället visade det sig att partifärgen i fullmäktige, d.v.s. partiideologin, spelade 
roll, något som inte fångas upp av hypotesen. Helt överraskande var inte 
resultatet eftersom tidigare forskning har visat att vänsterpartier tenderar att ha 
en högre kvinnorepresentation än icke-socialistiska partier. Kvinnorepresenta-
tionen i kommunerna var högre ju fler mandat de socialistiska partierna hade i 
fullmäktige, även före dess att t.ex. socialdemokraterna i Sverige infört köns-
kvotering. Detta beror på att partiideologin samvarierar med syn på kvinnliga 
politiker och jämställdhet, d.v.s. informella och formella institutioner som 
påverkar kvinnorepresentationen. I de svenska kommunerna ökade partiideolo-
gins effekt fr.o.m. 1990-talet när bl.a. socialdemokraterna införde könskvo-
tering. Samtidigt minskade strukturens betydelse. Ungefär detsamma gäller 
Norge, men där är institutionernas förklaringskraft avsevärt lägre. I Norge 
verkar dessutom väljarnas personröstande och partiernas kumulering spela roll 
för kvinnorepresentationen. Det är dock inte självklart att det handlar om ett 
direkt samband. Partiideologins betydelse testades även för Västeuropas parla-
ment, men där hade den ingen signifikant effekt. I fallstudierna i kapitel 7 kan 
man säga att sambandet mellan partiideologi och kvinnorepresentation 
bekräftas för de inkluderade länderna.  

Sammanfattningsvis spelar institutioner roll för kvinnorepresentationen 
både på nationell och på kommunal nivå. Institutionerna är dock inte tillräckliga 
som förklaring, utan vi behöver även strukturen för att förstå varför kvinno-
representationen varierar. De institutioner som är intressanta i sammanhanget 
är dessutom fler än de som nämns i hypotesen. Samtidigt som de två första 
hypoteserna bekräftades, går det att formulera nya hypoteser. Dessa skulle 
kunna sammanfattas som följande: 

 
NY HYPOTES A: Kvinnors politiska representation är högre i länder 
med ett kommunistiskt styrelseskick än i icke-kommunistiska stater. 
 
NY HYPOTES B: Kvinnors politiska representation samvarierar med 
parlamentets respektive kommunfullmäktiges mandatfördelning med 
avseende på partifärg. Ju fler mandat som socialistiska partier har, desto 
högre kvinnorepresentation. 
 
NY HYPOTES C: Kvinnors politiska representation samvarierar med 
när medborgerliga rättigheter för kvinnor infördes. Ju tidigare kvinnlig 
rösträtt införts, desto högre är kvinnorepresentationen. 
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Hypotes A och B kan sägas ha bekräftats av studien. Hypotes A kan ses som 
problematisk. Man kan knappast säga att lösningen på låg kvinnorepresentation 
är att införa ett kommunistiskt styre, men faktum är att kvinnorepresentationen 
är hög i kommunistiska stater och detta visade sig ha en mycket stark effekt. Ett 
kommunistiskt styre är inte ett nödvändigt villkor för att erhålla en hög 
kvinnorepresentation. Däremot är ett kommunistiskt styre ett tillräckligt villkor 
för att producera en hög kvinnorepresentation helt utan att några andra gynn-
samma förhållanden råder (jfr. Ragin 2003:181-182). Detsamma gäller förvisso 
även andra former av könskvotering, men vanligtvis samvarierar könskvo-
teringen med en kontext som är gynnsam för kvinnors politiska representation. 

Även hypotes C är bekräftad av studien. Däremot krävs ytterligare forskning 
om vad sambandet beror på. Är det helt enkelt någon slags inkubationstid 
innan kvinnor släpps in i politiken efter det att de fått rösträtt? Eller handlar det 
om att partierna inte gärna släpper in och nominerar kvinnor i de länder där 
kvinnor erhållit rösträtt långt senare än männen? Kanske det bara är en sam-
variation med kvinnors villkor i samhället i stort? Detta kräver ytterligare stu-
dier med noggrant utvalda fall. Härnäst diskuteras analysen av variationen över 
tid. 

10.2.2 Variationen över tid 

Den första hypotesen som skulle testas gällande variationen över tid löd: 
 
HYPOTES 3: Kvinnorepresentationens utveckling över tid kan inte be-
skrivas som inkrementell med en stabil ökning, utan snarare som perio-
der med jämvikt som varvas med perioder av kraftig förändring.  
 

Resultatet av analysen redovisas i tabell 10:2. Hypotesen bekräftades av vissa av 
de fall som studerades, t.ex. de västeuropeiska länderna med hög kvinnorepre-
sentation. Det är i dessa fall klart och tydligt att kvinnorepresentationen ökar 
kraftigt under vissa perioder, varvat med perioder av stabilitet. I dessa fall kan 
man inte tala om kvinnorepresentationens ökning som en ”automatisk process”, 
utan ökningen beror på aktörers agerande eller någon institutionell förändring. I 
länderna med låg kvinnorepresentation syns ingenting av detta, eftersom 
kvinnorepresentationen håller sig på en konstant låg nivå. Eventuellt skulle man 
i dessa fall kunna tala om en stabil men ytterst långsam ökning. Även i kapitel 5 
och 6 visas att kvinnorepresentationens utveckling på nationell nivå i många fall 
präglas av brott varvat med stabilitet.  

På kommunal nivå är resultatet mer spretande, eftersom det där inte bara 
handlar om en förändring i ”positiv” bemärkelse (en ökning) utan lika ofta om 
en förändring i ”negativ” bemärkelse (en minskning). I vissa kommuner står 
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dessutom utvecklingen helt stilla, medan det i andra kommuner verkligen 
handlar om en långsam och stabil ökning. Jag skulle dock vilja sammanfatta 
resultatet med att hypotesen bekräftas av stora delar av studien, men det finns 
undantag. För det första ökar inte kvinnorepresentationen i alla länder eller 
kommuner, utan i vissa rum står den helt stilla och i andra kan det även ske en 
kraftig minskning. För det andra finns det länder och kommuner där kvinno-
representationens utveckling faktiskt kan beskrivas som inkrementell. I dessa 
fall har inte kvinnorepresentationen nått särskilt höga nivåer. I de fall där 
kvinnorepresentationen är att betrakta som hög, stämmer den beskrivning som 
ges i hypotesen. Detta innebär att kvinnorepresentationens utveckling inte kan 
beskrivas som en automatisk process, utan istället bör det vara så att det är 
rationella aktörer som påverkar utvecklingen vilket leder till de ”brott” som 
syns tydligt.  

Tabell 10:2. Slutsatser av analysen av variationen över tid. 

 
Hypotes 3: 
Brott i utvecklingen 
över tid 

Hypotes 4: 
Spelar aktörer roll? 

Hypotes 5: 
Spelar institutioner roll? 

Kapitel 7: 
Västeuropeiska 
länder 

JA  - i de länder som 
idag har en hög kvinno-
representation 
 
NEJ - i övriga fall; knappt 
någon utveckling alls 

JA – i Sverige och Norge är 
kvinnorörelsen och partierna 
viktiga; i Nederländerna verkar 
istället regeringen vara den 
viktigaste aktören. 
Bekräftas av de negativa fallen 
där detta saknas 

JA – i slutet av perioden; 
kvotering spelar roll framför allt i 
Sverige och Norge (liksom 
normer om kvinnor som politiker i 
alla länder under hela perioden) 

Kapitel 9: 
Svenska 
kommuner 

NJA? Ganska otydligt; 
syns i vissa kommuner, 
men utvecklingen står 
stilla eller backar i andra 

JA – kvinnors roll i partierna 
verkar vara viktig 

NJA? Bara i vissa kommuner där 
partifärgen i fullmäktige liksom 
partiernas könskvotering verkar 
spela roll 

 
Den andra hypotesen som skulle testas med avseende på variationen över tid 
löd: 

 
HYPOTES 4: Kvinnorepresentationen ökar över tid p.g.a. aktörers age-
rande i form av att kvinnorörelsen påverkar de politiska partierna under 
de formativa momenten och partierna måste vid dessa tillfällen vidta 
åtgärder för att inte tappa väljare.  
 

Hypotesen bekräftades av analysen av Sverige och Norge. I båda dessa länder 
var kvinnorörelsen aktiv inom partierna och försökte förmå partierna att 
nominera fler kvinnor. Detta lyckades vid vissa tillfällen som kan betecknas 
som ”formativa moment”, d.v.s. någon förändring som partierna tvingades 
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förhålla sig till och som gjorde partierna mer mottagliga för kvinnoförbundens 
krav. Partierna påverkades också av varandra. Om ett parti ökade sin kvinno-
representation kraftigt eller införde könskvotering, var övriga partier tvungna 
att förhålla sig till det för att inte riskera att tappa väljare. Detta baserades på 
antagandet om partier som röstmaximerande aktörer. Samtidigt verkar kvinno-
representationen inte bli riktigt hög förrän frågan är väl förankrad och integre-
rad i partiernas ideologi, d.v.s. när partierna agerar ideologistrategiskt. Före dess 
kan kvinnorepresentationen hållas på en mer ”dekorativ” nivå. I Sverige och 
Norge är alltså både partier och kvinnorörelsen viktiga aktörer för att förstå 
utvecklingen. De tre studerade länderna med låg kvinnorepresentation bekräftar 
resultatet. Att kvinnorepresentationen varit konstant låg i dessa länder kan 
förklaras med att kvinnorörelsen inte engagerat sig i frågan, att kvinnor haft en 
relativt tillbakadragen roll i partierna och att kvinnorepresentationen inte varit 
en viktig väljarfråga som partierna tvingats förhålla sig till i röstmaximerande 
syfte.  

I Nederländerna valde kvinnorörelsen att till stora delar ställa sig utanför 
partipolitiken. Dessutom dröjde det innan kvinnorepresentationen blev en vik-
tig fråga för de nederländska väljarna, vilket innebar att partierna inte behövde 
vidta några åtgärder. I Nederländerna var det istället regeringen som var den 
viktigaste aktören som fick partierna att nominera fler kvinnor. Detta skedde 
samtidigt som även väljarna börjat uppmärksamma mansdominansen i parla-
mentet. Sammanfattningsvis kan man säga att hypotesen bekräftas såväl av 
Sverige och Norge som av fallen med låg kvinnorepresentation. Fallet Neder-
länderna visar att det även kan finnas externa aktörer som lyckas påverka 
partierna, t.ex. regeringen. Dessutom visar Nederländerna på betydelsen av att 
åtminstone någon del av kvinnorörelsen är integrerad i partipolitiken, vilket var 
fallet i Sverige och Norge men inte i Nederländerna. 

På kommunal nivå är det svårt att dra några slutsatser, eftersom analysen av 
de kommunala fallen inte riktigt har gått ner på mikronivå. Partiernas kvinno-
föreningar på lokal nivå verkar ha haft viss betydelse, liksom vissa enskilda 
individer. Det är svårt att identifiera några tydliga formativa moment, vilket 
gjorts på nationell nivå. Partierna på lokal nivå verkar inte förhålla sig till 
varandra, eller ”smittas” av varandra, på samma sätt som på nationell nivå. Ett 
parti kan ha en hög kvinnorepresentation, medan ett annat parti inte har en 
enda kvinnlig ledamot. Det verkar således som om partierna på lokal nivå inte 
är rädda för att tappa väljare när de går till val utan en enda kvinna på valbar 
plats.   

Den tredje och sista hypotesen som skulle testas avseende på variationen 
över tid löd: 
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HYPOTES 5: Kvinnorepresentationen ökar över tid p.g.a. institutio-
nella förändringar, antingen inom partierna eller i de formella politiska 
institutionerna.  
 

Denna hypotes bekräftas i slutet av perioden av fallen Sverige och Norge, där 
institutionella förändringar inom partierna i form av könskvotering har stor 
betydelse. Å andra sidan börjar kvinnorepresentationen i Sverige öka kraftigt 
redan innan dess, vilket innebär att kvinnorepresentationen kan öka även utan 
att formella institutioner förändras. I dessa fall handlar det snarare om att 
normer om kvinnor som politiker förändras, men den främsta förklaringskraf-
ten under t.ex. 1970-talet ligger kanske ändå hos aktörerna. Fallen med låg 
kvinnorepresentation skulle kunna sägas bekräfta hypotesen, eftersom kvinno-
representationen är låg samtidigt som inga institutionella förändringar har 
genomförts. Samtidigt konstaterades det ovan att det snarare hade med uppsätt-
ningen aktörer att göra. På kommunal nivå är resultatet ungefär detsamma. 
Könskvoteringen inom partierna verkar spela roll – men bara i vissa kommu-
ner. Både på nationell och på lokal nivå verkar partifärgen i parlamentet respek-
tive fullmäktige spela roll under hela perioden. Detta nämndes också ovan när 
den rumsliga variationen diskuterades. Inom de olika partierna finns det såväl 
informella som formella institutioner som påverkar kvinnorepresentationen. En 
övergripande slutsats kan vara att aktörer och institutioner är sammanvävda 
och att institutionernas effekt – eller förekomst överhuvudtaget – är beroende 
av den rådande uppsättningen aktörer. Ett försök gjordes också att koppla 
utvecklingen till förändringen av formella institutioner på systemnivå, men det 
lyckades inte riktigt. Valsystemet var i princip konstant i samtliga fall. En 
utökad kammarstorlek hade ingen effekt, vare sig på nationell eller på lokal 
nivå. Kommunreformerna på lokal nivå påverkade inte heller kvinnorepresenta-
tionen i de studerade kommunerna. En mer systematisk analys av detta skulle 
förmodligen kräva val av fall baserade på andra kriterier. 

En institution som hamnar utanför hypotesen är återigen införandet av den 
kvinnliga rösträtten. Det verkar vara viktigt när kvinnor släpps in i politiken. På 
ländernivå verkar kvinnor ha svårt att få samma position i politiken som män-
nen när de erhåller rösträtt långt senare. Kvinnorepresentationen bibehålls såle-
des på en låg nivå, medan kvinnor är bättre integrerade i partier i länder där 
kvinnor och män erhållit allmän rösträtt nästan samtidigt. På kommunal nivå 
verkar det istället vara viktigt när kvinnor integreras i partierna genom t.ex. 
partiernas lokala kvinnoföreningar. Resultatet av analysen från båda nivåerna 
antyder att när partierna uteslutande skapas som organisationer av och för män, 
såväl på nationell som på lokal nivå, är det svårare för kvinnor att nomineras 
och väljas till politiska uppdrag. Dessutom visade det sig att det spelar roll hur 
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kvinnor väljer att organisera sig. Detta skulle kunna sammanfattas enligt följan-
de: 

 
NY HYPOTES D: Kvinnors politiska representation ökar tidigare och 
kraftigare om kvinnor släppts in tidigt i de politiska partierna. Detta 
påverkas på nationell nivå av om kvinnor erhållit rösträtt samtidigt som 
män eller strax efter detta och på kommunal nivå av om det tidigt bildats 
lokala kvinnoföreningar i anslutning till de politiska partierna eller 
kvinnor på annat sätt integrerats tidigt i partierna. 
 
NY HYPOTES E: Kvinnors politiska representation ökar tidigare och 
kraftigare om kvinnorörelsen har valt en integrerande strategi gentemot 
partipolitiken istället för en separatistisk. 
 

Även om hypoteserna bekräftas av studien, krävs det ytterligare studier för att 
utforska sambanden och synliggöra aktörerna ytterligare. 

10.2.3 Summering 

I detta avsnitt skall resultaten av studiens olika delar vävas samman och kopplas 
till studiens övergripande teoretiska modell, som redovisades i kapitel 2 (figur 
10:1). 

I avhandlingen analyserades strukturens, institutionernas och aktörernas roll. 
För att kunna förstå varför kvinnorepresentationen varierar, behöver vi alla tre 
förklaringsfaktorer. Strukturen påverkar aktörerna genom att möjliggöra respek-
tive begränsa deras handlande. I avhandlingen visades att kvinnorepresentatio-
nen är högre i moderniserade rum och lägre i traditionella rum.  Jag menar att 
det inte finns en direkt länk mellan struktur och kvinnorepresentation, utan 
strukturen såsom den har operationaliserats i avhandlingen samvarierar med 
synen på kön såväl som kvinnors villkor i samhället. Det är detta som påverkar 
kvinnors möjligheter att bli nominerade och valda, liksom kvinnors möjligheter 
och intresse att engagera sig politiskt överhuvudtaget. Strukturen samvarierar 
även med de politiska institutionerna, t.ex. gällande demokrati, valsystem och 
partisystem. Detta gäller även institutioner som mer direkt rör kvinnors villkor i 
politiken, t.ex. kvinnlig rösträtt och könskvotering. Kvinnlig rösträtt förutsätter 
att kvinnor anses ha rätt till samma medborgerliga rättigheter som män, medan 
könskvotering även kräver att den ojämna könsrepresentationen ses som ett 
problem. Även om strukturen samvarierar med institutionerna, är det ytterst 
aktörer som skapar institutioner. Institutionerna fungerar sedan som ”spelreg-
ler” för aktörernas handlande.  
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Figur 10:1. Studiens övergripande teoretiska modell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det som jag tycker är viktigt att betona är, som sagt, att det inte finns en direkt 
länk mellan strukturer och kvinnorepresentationen. Det är ingen ”lag” att 
kvinnorepresentationen är på ett visst sätt p.g.a. den strukturella kontexten. 
Strukturen påverkar visserligen aktörerna, men framgångsrika aktörer i form 
entreprenörer kan ändå påverka kvinnorepresentationen i positiv riktning 
genom att utnyttja det handlingsutrymme som uppstår vid s.k. formativa 
moment. En strukturell kontext som missgynnar kvinnorepresentationen kan 
dessutom uppvägas av institutioner som främjar kvinnors politiska representa-
tion. Avhandlingen visade på flera sätt att det finns en systematik i kvinnors 
underrepresentation. Dessutom visade avhandlingen på den betydelse som 
aktörer har för kvinnorepresentationens utveckling. Detta innebär att kvinno-
representationens ökning inte på något sätt kan ses som en automatisk process 
som sköter sig själv, utan det krävs medvetna aktörer som dels försöker påverka 
utvecklingen, dels bevakar densamma. Strukturen visade sig visserligen påverka 
utvecklingen, men en ogynnsam strukturell kontext kan delvis motverkas av en 
mer gynnsam uppsättning aktörer och institutioner. 

Vilka slutsatser kan då dras av studien i ett vidare perspektiv? I kapitel 4 
visades att kvinnorepresentationen – såsom den har operationaliserats i före-
liggande avhandling – kan ses som en indikator på kvinnors politiska villkor i 
stort. På både nationell och kommunal nivå verkar strukturer, aktörer och insti-
tutioner vara av intresse för att förklara variationen. Fallen Sverige och Norge 
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antyder dock att strukturernas effekt, i alla fall tidigare, har varit större på den 
lokala nivån, medan institutionerna istället har ett större genomslag på den 
nationella nivån. Könskvoteringen som tillämpas i många partier verkar t.ex. 
inte alltid vara förankrad på den lokala nivån. Dessa resultat är förmodligen inte 
överförbara rakt av till andra länder. De nordiska länderna är, såsom visats, 
unika med sin höga kvinnorepresentation på både den nationella och den lokala 
nivån. Resultaten av de kvantitativa delarna av studien anser jag vara generali-
serbara, både över tid och rum. Dessa delar av studien utgörs av totalunder-
sökningar, och dessutom har en längre tidsperiod analyserats. De kvalitativa 
delarna ger oss däremot bara små pusselbitar som måste testas vidare och ut-
forskas i nya kontexter. Detta innebär inte att de inte tillfört avhandlingen 
något, utan det har varit möjligt att visa på aktörers och institutioners roll. 
Dessa kapitel var dock mer explorativa till sin karaktär och resultaten skulle 
behöva förankras ytterligare genom att dels gräva mer på djupet i de analysera-
de fallen, dels testa resultaten på ytterligare fall. 

I avhandlingen visades också på flera ställen på det problem som bristen på 
data utgör. Ett sådant exempel var kvinnorepresentationen på lokal nivå. Statis-
tik om kvinnors politiska representation är helt nödvändigt för att synliggöra 
det problem som jag anser att den ojämna könsrepresentationen i politiken är. I 
många fall verkar det dessutom som om den bristande insamlingen av statistik 
och kvinnors politiska representation går hand i hand med en låg kvinnorepre-
sentation. Detta innebär att så länge det inte finns en insikt i att den låga kvin-
norepresentationen är ett problem, samlas inte data in. Men så länge inte data 
samlas in, går det inte heller att synliggöra att det finns en låg kvinnorepre-
sentation som är ett problem. 
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S U M M A R Y  

Women’s Political Representation 
in a Comparative Perspective 
– National and Local Level 

Purpose, theory and method 

Women’s political representation varies among countries. But, given that in all 
cases it is and has been lower than male representation, this variation is under-
stood as systematic rather than random. The purpose of this dissertation is to 
map and analyze the spatial and temporal variation in women’s political repre-
sentation at both the national and local level.  

In the dissertation I argue that women’s political representation is outcome 
of the interplay between structures, institutions and actors. Structures are seen as 
contextual, slowly changing patterns which allow and constrain certain types of 
behaviour. Societies can be categorised as either traditional or modern. In tradi-
tional societies the economic structures, gender-roles and values are predomi-
nately traditional in character, and religion plays an important role. In contrast, 
modern societies are economically developed, secularized and have a high 
degree of gender equality. In my analysis I focus on socio-economic structures 
– population and economic structure - on one hand, and culture and religion on 
the other. Actors are seen as rational. In the dissertation the focus is on collec-
tive actors, namely political parties and the women’s movement. Parties are 
seen as vote-maximizing, but when it comes to questions of female representa-
tion they might also act strategically. Women’s organisations can apply both 
autonomous and integrating strategies vis-a-vis the political parties. Institutions 
set out the “rules of the game”. The relevant institutions concern either the state, 
such as constitutional rules, or the operation of political parties. Examples of 
state political institutions are electoral systems and gender quotas; examples of 
institutions in parties are nomination processes and party gender quotas. 

My perspective is a comparative one, in which quantitative analyses and 
more qualitative case-studies complement each other.  I take a mainly quantita-
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tive approach in analysing spatial variation, while the case-study approach is 
applied to the temporal variation. It should be noted that the cases were drawn 
from the findings of the quantitative analysis, and that the same approach and 
theoretical framework were used at both the national and local level. Thus, the 
different parts of the analysis in the dissertation are linked and the research 
design is funnel-shaped, moving from the quantitative and most inclusive, i.e. 
the whole world; to the specific qualitative case studies i.e. five municipalities in 
one country (figure 1).  

Figure 1. The research design of the dissertation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empirical findings – National level 

The first empirical chapter (chapter 4) examines whether female representation 
in the lower houses of the world’s parliaments co-varied with other indicators 
of the political situation of women, such as female representation in the upper 
house, the government, and at local level. This “triangulation” of variables was 
undertaken in order to ensure the validity of the analysis. The co-variation 
found meant that women’s political representation in the lower house of the 
parliament could be taken as an indicator of women’s position in formal poli-
tics. 

In chapter 5 female representation in parliaments of the world during the 
post-war period (1950-2005) is analyzed. Institutional as well as structural va-
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riables prove important to explain the spatial variation. However, the variables 
vary in their effects during different periods. Until the mid-1980s, institutional 
variables were most important. Religion and economic development had an 
effect but the most significant variables were the year that female suffrage was 
introduced and a dummy variable for a communist constitution. Structures 
were far less important, as expected, largely due to the fact that the communist 
states combined high female representation with a rather traditional structure.  

After the downfall of communism, another pattern is visible. From the mid-
1990s the explanatory power of the structures increases. By the end of this 
period, religion and economic development as well as a proportional electoral 
system are the most important explanatory factors. In addition, the use of gen-
der quotas had a significant effect. The conclusion is that both structures and 
institutions are necessary to explain the spatial variation in women’s political 
representation. Moreover, the chapter shows the importance of analysing 
variable relationships over several periods, since the result differ markedly over 
time. 

In chapter 6 the focus narrows to women’s political representation in Wes-
tern Europe during the post-war period (1950-2005). In all, 18 countries were 
included. This chapter also found that both structures and institutions matter 
for women’s political representation in the parliament, but the result is not as 
clear-cut as in the previous chapter.  Structure seems to be important during the 
whole post-war period, while the impact of the institutions is weaker. The 
length of time that women have been allowed to vote matters: the longer the 
time, the higher the female representation. A proportional electoral system, 
which has been emphasized in previous research, only begins to matter toward 
the end of the period. But this is to be expected since most countries in Wes-
tern Europe have a proportional system; more specific related variables such as 
district magnitude and fractionalisation in parliament had a significant effect 
over a longer period. On the other hand, the political complexion of parliament 
did not affect female representation nor did the use of gender quotas.   

Chapter 7 consists of case studies of six countries. Sweden, Norway and the 
Netherlands feature high female representation; France, Greece and Ireland low 
female representation. The period covered is from the year of the introduction 
of female suffrage until 2005. In the countries with high female representation, 
periods with stability were interspersed with periods of change. The periods of 
change can be seen as formative moments. During these moments something 
took place which forced the parties to act. In Sweden and Norway parties typi-
cally had to act to boost female representation to keep up with opposing parties 
or risk losing votes, i.e. engaging in vote-maximizing behaviour. If one party 
introduced gender quotas, the other parties had to introduce some kind of 
measures in their own parties. During the formative moments it was easier for 



  330

the women’s federations within the parties to gain a hearing for their opinions 
and ideas. A typical case was of one party introducing gender quotas or increa-
sing significantly its female representation. Similarly such a formative moment 
might also occur after a decrease in overall (or even in one party) female repre-
sentation, making the issue of female representation per se important for many 
parties. The resulting actions and measures of the parties on the issue might be 
described as ideology strategic. In the Netherlands the women’s moment was 
not as integrated into party politics as in Sweden and in Norway, and adopted a 
primarily autonomous strategy. Thus, women’s political representation became 
an important issue in the Netherlands later than in Sweden and in Norway. 
When it did, it was mainly as a result of initiatives from the government and 
demands from the electorate, not from the women’s moment. In France, 
Greece and Ireland, female representation has been constantly low during the 
whole period. This is related to the fact that women’s political representation is 
not seen as an important issue by a majority of the electorate; hence parties lack 
incentives to nominate more female candidates. Part of the explanation lies in 
women having gained suffrage long after men and therefore women have not 
been included in politics under the same conditions as men. 

Empirical findings – Local level 

Chapter 6 also contained a section about female representation at the local level 
in Western Europe (18 countries), i.e. the average female representation in the 
municipal councils for the whole country. It was surprisingly difficult to gather 
data for all countries during the entire post-war period: for example, countries 
that had a low female representation at the local level at the end of the post-war 
period lacked data for earlier periods. The incompleteness of such data can be 
interpreted as women’s political representation at the local level not being seen 
as very important or interesting. The relationship between low female represen-
tation and lack of data is a kind of vicious circle: as long as low female repre-
sentation is not seen as a problem, data is not gathered; but if data is not gathe-
red, it is then not possible to make low female representation visible. Earlier 
studies often claimed that female representation in most countries is higher at 
the local than at the national level. However, the mapping of Western Europe 
showed the opposite, namely that female representation is lower at the local 
level in most countries. Women’s political representation at the local level cor-
related mainly with the structure. The institutional variables analysed had less 
impact.   

In chapter 8 women’s political representation at the local level in Norway 
(1945-2003) and Sweden (1955-2002) is analysed. In both countries strong local 
government is a key feature of the welfare state. In 2005, Sweden had 290 mu-
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nicipalities and Norway 434. The average size of the directly-elected municipal 
councils (“kommunfullmäktige” in Sweden and “kommunstyrene” in Norway) 
was 28 members in Norway and 46 members in Sweden. In both Sweden and 
Norway the structure explains a rather large part of the spatial variation in 
female representation until the beginning of the 1990s. Later on the effect of 
the institutional variables increases; and this is especially reflected in the politi-
cal complexion of the municipal councils. There, the socialist parties’ presence 
positively affects female representation, but only to a modest degree. One 
reason might be that the municipalities are becoming more similar to each 
other. Another reason, in Sweden, is that the social democrats, which introdu-
ced zippered lists in 1994, tend to be larger in municipalities with a traditional 
structure and this violates the earlier patterns. In both countries the result is 
that structure and institutions matter, but the structure is more important until 
the 1980s, and the institutions only some time later. Thus, in this chapter I 
again stress the importance of analysing several time periods to as fully as pos-
sible explain variation in women’s political representation.  

In chapter 9 the temporal variation in female representation in a number of 
Swedish municipalities is analysed, from the introduction of female suffrage in 
1921 until 2002. The chapter takes a rather explorative approach. One con-
clusion was that it did matter if there was one big party or several small parties 
in the municipal councils. Until the 1970s a dominant party-system, with the 
social democrats as the dominant party, negatively affected the development of 
female representation. The exception was where there was a locally-strong 
social-democratic women’s club, in which case the effect is positive. However, 
from the 1980s the social democratic party, as a dominant party, was conducive 
to female representation. The non-socialist parties had a positive effect on the 
development of female representation during the first half of the 20th century, 
while they tended to have a lower female representation during the end of the 
period. In municipalities with a dominant party-system the level of female 
representation was repeated year after year and therefore female representation 
did not improve. A likely explanatory factor lies in the fact that there was no 
real competition between the parties, the same individuals were repeatedly elec-
ted to municipal councils. One result is that actors such as political parties and 
women’s organisations seem to matter at local level. The result is somewhat 
more unclear concerning institutions. The gender quotas in the end of the 
period seem to be important in some municipalities, but they are not applied in 
others. Changes in the formal institutions, for example the size of the municipal 
councils and the redistribution of municipal areas into larger units, do not seem 
to matter. To sum up, there seems to be a highly random factor in the local 
context and among individuals, which makes it hard to draw any general con-
clusions. 
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Theoretical findings 

The dissertation analyzed the effect of structures, institutions and actors. All 
three factors proved necessary to understand the variation in women’s political 
representation. The structure affects the actors by facilitating or limiting their 
actions. The analysis showed that women’s political representation was higher 
in modern spaces and lower in traditional spaces. However, I argue that there is 
no direct link between structure and female representation. Instead the struc-
ture as operationalised in the dissertation co-varies with gender-roles as well as 
women’s conditions in society. It is these factors which affect the possibilities 
of women being nominated and elected, in addition to women’s possibilities 
and interest to engage in politics. There is also a co-variation between the 
structure and the design of the political system, for example concerning demo-
cracy, electoral system and party system. This is also true for institutions more 
directly linked to women’s conditions in society, such as female suffrage and 
gender quotas. Female suffrage is an expression of women having the same 
civil rights as men, while gender quotas suggest that the uneven gender repre-
sentation is seen as a problem. Even if there is a co-variation between structu-
res and institutions, it is actors which create institutions. Institutions then act as 
“rules of the game” for actors. 

There is no direct link between structures and female representation. There 
is no “law” that female representation will reach a certain level because of the 
structural context. The structure does affect the actors and co-varies with the 
institutions, but successful actors as entrepreneurs might boost female repre-
sentation. Actors are important. The increase in female representation cannot 
be seen as an automatic process taking care of itself. Conscious actors are 
necessary both to affect and to monitor the development. Structures had an 
effect on the development, but an unfavourable structural context might be 
compensated for by actors and institutions which favour female representation. 
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Bilaga A:  Kartläggning av den beroende variabeln 

Tabell A:1. Kartläggning av den beroende variabeln samt bortfallsanalys. 
Region 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
Nordafrika, Mellersta Östern, 
Centralasien 

             

Självständiga stater 10 14 15 17 19 19 21 21 21 22 30 30 30 
Stater med parlament 3 8 8 10 13 12 14 14 16 25 24 23 25 
KVREPR 3 8 8 9 13 11 13 12 14 24 23 22 25 
Missing Data 0 0 0 1 0 1 1 2 2 1 1 1 1 
Afrika söder om Sahara              
Självständiga stater 3 3 3 22 32 37 42 46 46 47 48 48 48 
Stater med parlament 3 4 4 14 31 27 27 36 38 40 46 46 44 
KVREPR 2 3 3 12 24 22 24 34 36 38 45 46 43 
Missing Data 1 1 1 2 7 5 3 2 2 2 1 0 0 
Asien och Stillahavsregionen               
Självständiga stater 7 13 15 16 18 21 23 28 28 28 31 31 31 
Stater med parlament 2 9 16 17 16 18 22 28 27 27 29 29 29 
KVREPR 1 8 14 15 15 17 21 28 27 27 29 29 28 
Missing Data 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Latinamerika, Karibien               
Självständiga stater 20 20 20 20 23 25 28 31 34 34 34 34 34 
Stater med parlament 19 20 19 20 20 22 24 28 33 34 33 33 33 
KVREPR 14 18 19 20 20 22 24 28 33 34 33 33 33 
Missing Data 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Västeuropa,Nya Zeeland, 
Australien, Nordamerika 

             

Självständiga stater 25 25 25 26 27 27 27 27 27 27 28 28 28 
Stater med parlament 21 24 24 25 26 26 27 27 27 27 28 28 28 
KVREPR 17 24 24 25 26 26 27 27 27 27 28 28 28 
Missing Data 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Öst- och Centraleuropa               
Självständiga stater 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 20 20 20 
Stater med parlament 7 9 9 9 9 8 9 9 9 17 17 19 19 
KVREPR 4 9 9 9 9 8 9 9 9 16 15 19 19 
Missing Data 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 
Alla länder               
Självständiga stater 70 81 84 107 135 145 157 169 172 175 191 191 191 
Stater med parlament 55 74 80 95 113 110 123 142 150 170 179 179 179 
KVREPR 41 70 77 90 107 106 118 138 146 166 175 177 176 
Missing Data 14 4 3 5 6 7 5 4 4 4 4 2 2 

 

Anm.: Självständiga stater – Antal självständiga stater respektive år. Stater med parlament –  
Antal stater med parlament respektive år. Detta exkluderar bland annat diktaturer. KVREPR – 
Antal observationer på den beroende variabeln respektive år i studien. Missing Data – Antal 
saknade observationer för självständiga stater med parlament.  
Källa: IPU (1995), IPU (1997), IPU databas. 
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Bilaga B:  Variabelförteckning, kapitel 4 och 5 

Variabel Förklaring Bearbetning av data från: 

ANALF Andel analfabeter av befolkningen 15 år och 
äldre 

World Bank (2000) 

ANG  Andel anglikaner av befolkningen Barrett (1982), Barrett m.fl. (2001) 
BNP BNP per capita $ Maddison (1995), Maddison (2001), World Bank 

(2000) 
BUDD Andel buddister av befolkningen Barrett (1982), Barrett m.fl. (2001) 
CEDAW Dummy: 1 = Ratificerat fördrag, 0 = övriga UNHCHR (2002a) 
CHAM Antal kammare i parlamentet  IPU (1995), IPU databas 
CHRIST Andel kristna av befolkningen Barrett (1982), Barrett m.fl. (2001) 
CL Medborgerliga friheter på en skala 1-7:  

1= Fullständiga medborgerliga friheter till  
7 = Inga medborgerliga friheter 

Freedom House (2000) 

COMP Konkurrensindex: 100 - andel platser som 
det största partiet besitter i parlamentet 

Vanhanen (2000) 

COUNCIL Andel kvinnor i lokala församlingar/kom-
munfullmäktige 

UNDP (1995) 

CPRW Dummy: 1 = Ratificerat fördrag, 0 = övriga UNHCHR (2002b) 
CSIZE Antal ledamöter i parlamentet (logaritmerad) IPU (1995), IPU (1997), IPU databas 
EJREL Andel icke-religiösa och ateister av befolk-

ningen 
Barrett (1982), Barrett m.fl. (2001) 

FED Dummy: 1 = Federation, 0 = Övriga Lane & Ersson (2000) 
FERTIL Fertilitet: Antal födslar per kvinna World Bank (2000) 
FRACT Fraktionaliseringsindex: Sannolikhet att två 

slumpmässigt dragna parlamentsledamöter 
representerar olika partier 

Beck m.fl. (2001) 

FS Freedom Status: 1 = Fritt, 2 = Delvis fritt,  
3 = Icke-fritt 

Freedom House (2000) 

GDI Gender-related Development Index UNDP (olika år) 
GEM Gender Empowerment Measurement UNDP (olika år) 
HDI Human Development Index UNDP (olika år) 
HIND Andel hinduer av befolkningen Barrett (1982), Barrett m.fl. (2001) 
JORDBR Andel av den totala arbetskraften sysselsatt 

inom jordbruk m.m. 
World Bank (2000) 

KOMM Dummy: 1 = Kommunistisk stat, 0 = Övriga Derbyshire & Derbyshire (1989), 
Derbyshire & Derbyshire (1996) 

KONSTITUTION Dummy: 1 = Könskvotering i konstitutionen, 
0 = Övriga 

IDEA databas 

KVAVAK Andel kvinnor av den totala arbetskraften World Bank (2000) 
KVEKAK Andel ekonomiskt aktiva kvinnor UN (1999)  
KVLED1 Antal år sedan första kvinnliga parlaments-

ledamoten valdes 
IPU (1995) 
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Variabel Förklaring Bearbetning av data från: 

KVREP Andel kvinnor i parlamentet (underhuset) IPU (1995), IPU (1997), IPU (2000), IPU 
databas 

KVREPL Andel kvinnor i parlamentet (underhuset) 5 år 
tidigare 

IPU (1995), IPU (1997), IPU (2000), 
IPU databas  

KVRÖST Antal år sedan kvinnlig rösträtt infördes IPU (1995) 
KVVALB Antal år sedan kvinnlig valbarhet infördes IPU (1995) 
KÖNSKV Könskvot: Andel kvinnor per 1.000 män World Bank (2000) 
LEDAMOT År då första kvinnliga ledamot valdes in i det 

nationella parlamentet. 
IPU (1995) 

LEDD Dummy: 1 = Tidigare kvinnlig parlaments-
ledamot, 0= Övriga 

IPU (1995) 

MAJOR Dummy: 1 = Majoritets- eller pluralitetsvalsys-
tem, 0 = Övriga 

Blondel (1969), Derbyshire & Derbyshire 
(1989), Derbyshire & Derbyshire (1996), 
Reynolds & Reilly (1997), IPU: PARLINE 
Database 

MAYOR Andel kvinnliga borgmästare eller ordföran-
den i kommunfullmäktige 

UNDP (1995) 

MDMH Valkretsstorlek: Antal ledamöter per valkrets 
(logaritmerad) 

Beck m.fl. (2001) 

MIXAT Dummy: 1 = Mixat valsystem, 0 = Övriga Blondel (1969), Derbyshire & Derbyshire 
(1989), Derbyshire & Derbyshire (1996), 
Reynolds & Reilly (1997), IPU: PARLINE 
Database 

MUSL Andel muslimer av befolkningen Barrett (1982), Barrett m.fl. (2001) 
NDE Dummy: 1 = Icke-demokratiskt valt parla-

ment, 0 = Övriga 
Blondel (1969), Derbyshire & Derbyshire 
(1989), Derbyshire & Derbyshire (1996), 
Reynolds & Reilly (1997), IPU: PARLINE 
Database 

ORT Andel ortodoxa kristna av befolkningen Barrett (1982), Barrett m.fl. (2001) 
PARTI Dummy: 1 = Könskvotering i partier, 0 = 

Övriga 
IDEA databas 

PR Politiska rättigheter på en skala 1-7:  
1= Fullständiga politiska rättigheter till  
7 = Inga politiska rättigheter 

Freedom House (2000) 

PRES Dummy: 1 = Presidentiellt styre, 0 = Övriga Blondel (1969), Derbyshire & Derbyshire 
(1989), Derbyshire & Derbyshire (1996), 
Maddex (1996) 

PROP Dummy: 1 = Proportionellt valsystem,  
0 = Övriga 

Blondel (1969), Derbyshire & Derbyshire 
(1989), Derbyshire & Derbyshire (1996), 
Reynolds & Reilly (1997), IPU: PARLINE 
Database 

PROT Andel protestanter av befolkningen Barrett (1982), Barrett m.fl. (2001) 
QUOTA Dummy: 1 = Könskvotering, 0 = Övriga IDEA databas 
RC Andel romerska katoliker av befolkningen Barrett (1982), Barrett m.fl. (2001) 
REGERING Andel kvinnor i regeringen  UNDP (olika år) 
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Variabel Förklaring Bearbetning av data från: 

RELD Religiöst deltagande: Andel av befolkningen 
som närvarar vid gudstjänst eller motsvarande 
minst 1 gång per vecka 

Inglehart m.fl. (2000) 

RÖSTD Dummy: 1 = Kvinnlig rösträtt, 0 = Övriga IPU (1995) 
UNDFIV Dödlighet bland barn som inte fyllt 5 år World Bank (2000) 
UNIVER Andel av befolkningen inskriven vid universi-

tet, högskola eller motsvarande 
World Bank (2000) 

UNIVKV Andel kvinnliga studenter av samtliga studen-
ter på universitet, högskola eller motsvarande 

World Bank (2000) 

URBAN Andel av befolkningen bosatt i urbana områ-
den  

World Bank (2000) 

VAL Dummy: 1 = Könskvotering i allmänna val, 
0 = Övriga 

IDEA databas 

VALBD Dummy: 1 = Kvinnlig valbarhet, 0 = Övriga IPU (1995) 
VALSYS Valsystem: 1 = Majoritetsvalsystem;  

2= Pluralitetsvalsystem; 3= Mixade valsy-
stem; 4 = Proportionella valsystem 

Blondel (1969), Derbyshire & Derbyshire 
(1989), Derbyshire & Derbyshire (1996), 
Reynolds & Reilly (1997), IPU: PARLINE 
Database 

ÖVERHUS Andel kvinnor i överhuset IPU (1995), IPU (1997), IPU databas 
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Bilaga C:  Variabelförteckning, kapitel 6 

Variabel Förklaring Bearbetning av data från: 

BNP BNP per capita $ Maddison (1995), Maddison (2001), World 
Bank (2000) 

COMP Konkurrensindex: 100 - andel platser som det 
största partiet besitter i parlamentet 

Vanhanen (2000) 

CSIZE Antal ledamöter i parlamentet (logaritmerad) IPU (1995), IPU (1997), IPU databas 
EXEK_MOD Dummy: 1 = Individuell exekutiv makt, 

0 = Övriga 
Lidström (2003) 

EXEK_VAL Dummy: 1 = Direktvald exekutiv makt, 
0 = Övriga 

Lidström (2003) 

FED Dummy: 1 = Federation, 0 = Övriga Lane & Ersson (2000) 
FERTIL Fertilitet: Antal födslar per kvinna World Bank (2000) 
FRACT Fraktionaliseringsindex: Sannolikhet att två 

slumpmässigt dragna parlamentsledamöter 
representerar olika partier 

Beck m.fl. (2001) 

GDI Gender-related Development Index UNDP (olika år) 
HDI Human Development Index UNDP (olika år) 
KF_LED Antal ledamöter i kommunfullmäktige i ge-

nomsnitt 
Lidström (2003) 

KONSTITUTION Dummy: 1 = Könskvotering i konstitutionen, 
0 = Övriga 

IDEA databas 

KVAVAK Andel kvinnor av den totala arbetskraften World Bank (2000) 
KVPARL, KVREP Andel kvinnor i parlamentet (underhuset) IPU (1995), IPU (1997), IPU (2000), 

IPU databas 
KVRÖST Antal år sedan kvinnlig rösträtt infördes IPU (1995) 
KVVALB Antal år sedan kvinnlig valbarhet infördes IPU (1995) 
LDV Lagged dependent variable: Andel kvinnor i parla-

mentet (underhuset) 5 år tidigare 
IPU (1995), IPU (1997), IPU (2000), 
IPU databas  

LEDAMOT År då första kvinnliga ledamot valdes in i det 
nationella parlamentet. 

IPU (1995) 

LOGINV Antal invånare per kommun i snitt (logaritme-
rad) 

Lidström (2003) 

MDMH Valkretsstorlek: Antal ledamöter per valkrets 
(logaritmerad) 

Beck m.fl. (2001) 

PARTI Dummy: 1 = Könskvotering i partier, 
0 = Övriga 

IDEA databas 

PROP Dummy: 1 = Proportionellt valsystem, 
0 = Övriga 

Blondel (1969), Derbyshire & Derbyshire 
(1989), Derbyshire & Derbyshire (1996), 
Reynolds & Reilly (1997), IPU: PARLINE 
Database 

PROP_IND Proportionalitetsindex Lane & Ersson (1999) 
PROT Andel protestanter av befolkningen Barrett (1982), Barrett m.fl. (2001) 
RC_ORT Andel romerska katoliker och ortodoxa 

 kristna av befolkningen 
Barrett (1982), Barrett m.fl. (2001) 

QUOTA Dummy: 1 = Könskvotering, 0 = Övriga IDEA databas 
SOC Väljarstöd för socialistiska och kommunistiska 

partier 
Lane m.fl. (1997) 
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Variabel Förklaring Bearbetning av data från: 

URBAN Andel av befolkningen bosatt i urbana områ-
den  

World Bank (2000) 

UTG_BNP Kommunernas utgifter i procent av BNP Lidström (2003) 
UTG_OFF Kommunernas utgifter i procent av alla  

offentliga utgifter 
Lidström (2003) 

VAL Dummy: 1 = Könskvotering i allmänna val, 
0 = Övriga 

IDEA databas 

VALDEL Valdeltagande av röstberättigad befolkning 
(VAP) 

IDEA (1997), IDEA: Voter turnout 

VALSYS Valsystem: 1 = Majoritetsvalsystem;  
2= Pluralitetsvalsystem; 3= Mixade valsystem; 
4 = Proportionella valsystem 

Blondel (1969), Derbyshire & Derbyshire 
(1989), Derbyshire & Derbyshire (1996), 
Reynolds & Reilly (1997), IPU: PARLINE 
Database 
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Bilaga D:  Brev till västeuropeiska kommunförbund m.m. 

 
 
 
WOMEN’S POLITICAL REPRESENTATION AT LOCAL LEVEL 
 
 
My name is Jessika Wide and I am a Swedish PhD-student in Political Science. My PhD 
thesis is about women’s political representation in a comparative perspective. One of 
the chapters deals with female representation in Western Europe. For this purpose, I 
am writing to [namn på kommunförbund eller dylikt], since I need some help with data of 
female representation at the local level in [landet]; that is – if I am right –[inhemskt namn 
på kommuner enligt Lidström (2003)].  
 
I wonder if you could send me available data of female representation at the local level 
in [landet]as far back in time as possible. The data should preferably be reported for the 
country as a whole (i.e. not for each municipality). Consequently I only need: 

(1) the years of elections  
(2) the percentage of female local elected representatives after each elec-

tion 
As mentioned above, I would appreciate data as far back in time as possible. However, 
even if it only covers the last few elections it would be very useful for me. 
 
If [namn på kommunförbund eller dylikt] does not hold this data, I would be grateful if you 
could direct me somewhere else. 
 
I am very thankful for your help, which will be of considerable value for my research. 
Please, reply by mail, e-mail or fax (see below). 
 
 
Kind regards, 
 
 
Jessika Wide 
 
 
Jessika Wide 
Department of Political Science 
Umeå University 
SE-901 87 Umeå 
Sweden 
 
E-Mail: Jessika.Wide@pol.umu.se 
Fax: +46 90 7866681 
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Bilaga E: Kvinnorepresentationen i Västeuropa 
på olika nivåer 

Tabell E:1. Andel kvinnliga ledamöter i olika politiska organ i Västeuropa 1950-1970. 

 1950 1960 1970 
 UH ÖH REG KF EU UH ÖH REG KF EU UH ÖH REG KF EU 
Belgien   2.4 3.7 0 .. - 4.2 3.4 0 .. - 3.8 0 2.7 .. - 
Danmark    8.3 - 7.0 4 - 9.0 - 6.3 4 - 10.6 - 8.2 10 - 
Finland    9.0 - 6.0 7 - 15.0 - 7.5 8 - 16.5 - 11.0 15 - 
Frankrike   6.4 5.3 1.0 3.1 - 2.4 1.8 0 2.4 - 2.2 1.8 0 2.3 - 
Grekland     0 - 0 .. - 1.0 - 0 .. - .. - 0 .. - 
Irland    3.4 5.0 0 .. - 3.4 6.7 0 .. - 2.1 8.3 0 .. - 
Island    2.9 - 0 1 - 3.0 - 0 1 - 1.7 - 7.1 2 - 
Italien      5.8 1.2 0 .. - 4.2 1.2 0 .. - 2.7 3.4 0 .. - 
Luxemburg 0.0 - 0 0.2 - 0 - 0 0 - 3.6 - 7.1 1.0 - 
Nederländerna 4.5 3.0 0 2.1 - 9.0 5.3 8.1 3.7 - 8.0 6.0 7.4 7.2 - 
Norge     4.7 - 7.1 5 - 6.7 - 6.7 6 - 9.3 - 13.3 10 - 
Portugal   1.7 - - .. - 1.7 - - .. - 3.1 - - .. - 
Schweiz 0 0 0 .. - 0 0 0 .. - 0 0 0 .. - 
Spanien   0.3 - - .. - 0.3 - - .. - 1.0 - - .. - 
Storbritannien 3.3 0 0 .. - 3.9 0.4 0 .. - 4.1 3.6 5.0 .. - 
Sverige     9.6 2.7 2.6 8 - 13.2 6.7 6.8 10 - 14.8 11.3 10.9 14 - 
Tyskland    6.8 0 0 .. - 9.2 0 0 .. - 6.6 2.2 5.6 .. - 
Österrike    4.8 2.1 0 .. - 5.2 12.5 0 .. - 5.2 14.3 0 .. - 

 

Anm.: UH – parlamentets underhus; ÖH – parlamentets överhus; REG – regeringen; KF – 
kommunfullmäktige; EU – Europaparlamentet. 
”..” – Uppgift saknas. ”-” –  Ej aktuellt för respektive land/tidpunkt. 

Kvinnorepresentationen är beräknad som femårssnitt för respektive land. År 1950 avser den 
genomsnittliga kvinnorepresentationen för respektive land 1946-1950, år 1955 den genomsnittliga 
kvinnorepresentationen för respektive land 1951-1955, o.s.v. Om flera val har ägt rum i något 
land under femårsperioden, är det således den genomsnittliga kvinnorepresentationen som redo-
visas. Om bara ett val har ägt rum, är det det faktiska värdet som redovisas. 
Det nationella parlamentet har under hela perioden (1950-2000) två kammare i de federala stater-
na Österrike, Belgien, Schweiz och Tyskland samt i enhetsstaterna Frankrike, Storbritannien, 
Irland, Italien och Nederländerna. I Spanien har parlamentet två kammare fr.o.m. 1980 och i 
Sverige t.o.m. 1970. Överhus saknas helt i Danmark, Finland, Grekland, Island, Luxemburg, 
Norge och Portugal.  
Data saknas för andel kvinnor i regeringen i Spanien och Portugal 1950-1975.  

Data saknas för andel kvinnor i kommunfullmäktige i Österrike 1950-1995, Belgien 1950-1970, 
Schweiz 1950-1995, Tyskland 1950-1970, Spanien 1950-1975, Storbritannien 1950-1995, Grek-
land 1950-1995, Irland 1950-1965, Italien 1950-1990 och Portugal 1950-1985.  
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Schweiz, Island och Norge är inte medlemmar i EU och saknar således representation i Europa-
parlamentet. Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Storbritannien och Tyskland har representation i Europaparlamentet fr.o.m. 1979, Portugal och 
Spanien fr.o.m. 1984 samt Finland, Sverige och Österrike fr.o.m. 1994. 

Tabell E:2. Andel kvinnliga ledamöter i olika politiska organ i Västeuropa 1980-2000. 

 1980 1990 2000 
 UH ÖH REG KF EU UH ÖH REG KF EU UH ÖH REG KF EU 
Belgien   7.3 9.7 3.5 9.2 25.0 8.5 8.2 0 13.8 20.8 23.3 28.2 18.5 23.1 28.0 
Danmark    20.2 - 16.7 18 25.0 30.9 - 16.1 26 37.5 37.4 - 45.0 27.9 37.5 
Finland    26.0 - 12.6 22 - 31.5 - 25.8 27 - 36.5 - 44.4 31.7 43.8 
Frankrike   4.3 2.0 7.4 8.3 22.2 6.8 2.9 4.6 17.1 22.2 10.9 10.9 37.9 21.7 40.2 
Grekland     3.3 - 0 .. 4.2 5.3 - 4.6 .. 0 7.5 - 7.1 3.6 16.0 
Irland    4.1 10.0 3.3 .. 6.7 8.1 9.2 3.3 11.6 6.7 12.0 18.3 18.8 16.0 33.3 
Island    5.0 - 0 6 - 20.6 - 9.8 22 - 34.9 - 33.3 28.2 - 
Italien      8.0 3.3 2.0 .. 12.3 12.9 6.8 2.0 .. 13.6 11.1 7.7 17.6 21.5 10.3 
Luxemburg 13.6 - 0 2.8 33.3 13.3 - 0 7.5 50.0 16.7 - 28.6 14.9 33.3 
Nederländerna 13.3 12.0 6.3 12.5 20.0 20.7 21.8 14.3 19.1 28.0 36.0 26.7 31.0 22.2 32.3 
Norge     23.9 - 25.0 23 - 35.8 - 43.6 31 - 36.4 - 42.1 32.7 - 
Portugal   5.9 - 1.0 .. - 7.6 - 6.3 6.3 16.7 18.7 - 9.7 11.1 20.0 
Schweiz 10.5 6.5 0 .. - 14.0 10.9 8.6 .. - 23.0 19.6 28.6 40.0 - 
Spanien   5.7 2.2 0 .. - 12.0 8.1 5.3 3.2 15.0 26.5 24.3 17.6 24.0 34.4 
Storbritannien 3.0 5.1 2.3 .. 13.6 6.3 4.8 2.4 .. 14.8 18.2 15.6 33.3 26.8 24.1 
Sverige     25.4 - 25.0 29 - 38.4 - 30.0 34 - 42.7 - 55.0 41.6 50.0 
Tyskland    7.9 6.7 9.4 8.3 14.8 18.0 14.7 15.8 13.4 30.3 30.9 24.6 35.7 22.4 36.4 
Österrike    9.8 16.4 7.1 .. - 15.6 21.3 11.0 .. - 26.8 20.3 31.3 13.4 38.1 

 

Källa: UH, ÖH, EU: IPU (1995), IPU (1997), IPU databas.  

KF: Bergqvist (1999) [DNK, FIN, ISL, NOR, SWE], CEMR (1999), Dubois m.fl. (2000) [LUX], 
EU/Regionkommittén (1999), Leijenaar (1989) [NLD], Wagener (1998) [LUX] samt brev och e-
post till författaren. 
REG: UNDP (olika år), Woldendorp (2000). 
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Bilaga F: Kvinnorepresentation i Sverige, Norge, 
Nederländerna, Frankrike, Grekland och Irland 

Tabell F:1. Andel kvinnor i procent i andra kammaren, första kammaren, regeringen och 
kommunfullmäktige (medelvärde för hela landet) i Sverige, Norge och Nederländerna, från 
införandet av kvinnlig rösträtt till idag. 

 UH ÖH REG KF 
 SV NO NL SV NL SV NO NL SV NO NL 
1907          1.0  
1908            
1909  0     0     
1910          2.0  
1911            
1912  0     0     
1913          2.0  
1914            
1915  0     0     
1916          1.0  
1917            
1918  0 2.0    0 0   0.9 
1919         3.6 1.0  
1920            
1921 1.7 0.7    0 0     
1922   6.0 0.7 2.0   0 2.2 1.0  
1923     2.0       
1924  0     0     
1925 2.2  6.4 0.7  0  0  1.0  
1926     2.0    1.4   
1927  0.7     0     
1928          1.0  
1929 1.3  7.0 0.7 2.0 0  0    
1930  1.3     0  1.0   
1931          1.0 0.9 
1932     2.0       
1933 2.2 2.0 4.0 0.7  0 0 0    
1934         1.2 2.0  
1935     2.0      0.9 
1936  0.7     0     
1937 4.3  3.0 0 2.0 0  0  3.0  
1938         3.0   
1939            
1940            
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 UH ÖH REG KF 
 SV NO NL SV NL SV NO NL SV NO NL 
1941 7.4   0  0      
1942         4.2   
1943            
1944            
1945 7.8 4.7  1.3  0 6.7   3.4  
1946   4.0  4.0  7.1 0 5.7  1.7 
1947      6.3    4.8  
1948   5.0  2.0   0    
1949 9.6 4.7  4.0  0     2.1 
1950         6.9   
1951     2.0 0 7.7   5.8  
1952   8.0  4.0   0    
1953 12.2 4.7  4.0       2.9 
1954      6.3   9.2   
1955     4.0  7.7   6.4  
1956   8.7  5.3   6.7    
1957 12.6 6.7  6.7  6.3      
1958         10.4  3.7 
1959 13.4  9.3 7.3 5.3   7.7  6.0  
1960            
1961 13.7 8.7  7.3        
1962         10.9  4.3 
1963   10.0  6.7  6.7 7.7  6.3  
1964     6.7       
1965 13.3 8.0  8.6   13.3 0    
1966      11.1  7.7 12.0  4.8 
1967   8.0     7.1  9.5  
1968            
1969 15.4 9.3  11.3 5.3 10.5      
1970         14.0  7.2 
1971 14  8.0  4.0  6.7 0  14.8  
1972   9.3    13.3 0    
1973  15.5    15.8 30.0 6.3 17.1   
1974 21.1    5.3      9.9 
1975          15.4  
1976      25.0 25.0  22.9   
1977 22.6 23.9 13.3  9.3   6.3    
1978      31.6     12.5 
1979      23.8 11.8  28.7 22.8  
1980 27.8           
1981  25.8 17.2  21.3 27.8 23.5 6.7    
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 UH ÖH REG KF 
 SV NO NL SV NL SV NO NL SV NO NL 
1982   16.7   26.3  10.7 29.2  15.6 
1983 29.5      22.2   23.8  
1984            
1985  34.4    30.0   30.3   
1986 30.9  18.0    44.4 7.1   19.1 
1987     26.6     31.2  
1988      28.6   33.6   
1989 37.5 35.8 22.0    38.9 21.4    
1990      36.4 47.4    22.0 
1991     28.0 38.1   34.1 28.5  
1992 32.9           
1993  39.4          
1994 40.4  31.3   50.0  26.7 41.3  22.0 
1995     21.3     32.7  
1996       42.1     
1997  36.4     47.4     
1998 42.7  34.7   50.0  26.7 41.6  23.9 
1999     26.7     34.3  
2000            
2001  36.4     44.4     
2002 45.3  34.0   52.4  7.1 42.1  24.0 
2003   36.7  29.3   36.0  35.1  
2004            
2005  37.9          

 

UH – parlamentets underhus; ÖH – parlamentets överhus; REG – regeringen; KF – kommun-
fullmäktige. 
Källa: Sverige: Bergqvist (1999), Haavio-Mannila (1983), IPU (1995), IPU databas, SCB: Stati-
stikdatabasen, UNDP (2005). Norge: Bergqvist (1999), Haavio-Mannila (1983), IPU (1995), IPU 
databas, SSB: Stortingsvalget, UNDP (2005). Nederländerna: CBS: Statline, IPU (1995), IPU data-
bas, Leijenaar (1989), Vrouwen Internet Politiek: Statistiek, Vrouwenbelangen: Vrouwen in de 
Politiek, Woldendorp (2000), UNDP (2005). 



 
 

  
 

381 

Tabell F:2. Kvinnorepresentation i Frankrikes, Greklands och Irlands parlament, andra 
kammaren. 

 Frankrike  Grekland  Irland 
ÅR KV LED KVR ÅR KV LED KVR ÅR KV LED KVR 

        1918 1 69 1.4 
        1921 6 128 4.7 
        1922 2 128 1.6 
        1923 5 153 3.3 
        1927 4 153 2.6 
        1927 1 153 0.7 
        1932 2 153 1.3 
        1933 3 153 2.0 
        1937 2 138 1.4 
        1938 3 138 2.2 
        1943 3 138 2.2 

1945 33 586 5.6     1944 4 138 2.9 
1946 30 586 5.1 1946 0 354 0.0     
1946 43 618 7.0         

    1950 0 250 0.0 1948 5 147 3.4 
1951 23 627 3.7 1951 0 258 0.0 1951 5 147 3.4 

    1952 1 300 0.3     
1956 19 596 3.2 1956 2 300 0.7 1954 5 147 3.4 
1958 9 586 1.5 1958 4 300 1.3 1957 5 147 3.4 
1962 9 482 1.9 1961 2 300 0.7 1961 3 144 2.1 

    1963 1 300 0.3     
    1964 2 300 0.7 1965 5 144 3.5 

1967 11 487 2.3     1968 3 144 2.1 
1968 10 487 2.1     1969 3 144 2.1 
1973 13 490 2.7 1974 6 300 2.0 1973 4 143 2.8 
1978 21 491 4.3 1977 10 300 3.3 1977 6 148 4.1 
1981 35 491 7.1 1981 13 300 4.3 1981 10 166 6.0 

        1982 8 166 4.8 
        1982 13 166 7.8 

1986 38 577 6.6 1985 13 300 4.3 1987 14 166 8.4 
1988 40 577 6.9 1989 12 300 4.0 1989 13 166 7.8 

    1989 20 300 6.7     
    1990 16 300 5.3     

1993 37 577 6.4 1993 18 300 6.0 1992 20 166 12.0 
1997 63 577 10.9 1996 19 300 6.3 1997 20 166 12.0 

    2000 26 300 8.7     
2002 70 574 12.2 2004 42 300 14.0 2002 22 165 13.3 

 

Källa: Frankrike: IPU (1995), IPU databas. Grekland: IPU (1995), IPU databas. Irland: 
CAWP, Elections.  
KV – Antal kvinnliga ledamöter. LED – Antal ledamöter totalt. KVR – Andel kvinnliga ledamö-
ter. 
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Tabell F:3. Kvinnorepresentation i Sveriges parlament (andra kammaren 1922-1971) vid 
riksdagens öppnande, fördelat på parti. 
 

 Totalt 
- Alla partier 

Vänster- 
partiet 

Social- 
demokraterna 

Miljöpartiet  
de Gröna 

ÅR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR 
1922 4 230 1.7 0 7 0 2 93 2.2    

1925 5 230 2.2 0 5 0 4 104 3.8    

1929 3 230 1.3 0 8 0 2 90 2.2    

1933 5 230 2.2 0 8 0 4 104 3.8    

1937 10 230 4.3 1 11 9.1 6 112 5.4    

1941 17 230 7.4 0 3 0 15 134 11.2    

1945 18 230 7.8 2 15 13.3 13 115 11.3    

1949 22 230 9.6 0 8 0 13 112 11.6    

1953 28 230 12.2 1 5 20 15 110 13.6    

1957 29 231 12.6 0 6 0 18 106 17.0    

1959 31 231 13.4 0 5 0 20 111 18.0    

1961 32 232 13.7 0 5 0 23 114 20.2    

1965 31 233 13.3 1 8 12.5 24 113 21.2    

1969 36 233 15.4 2 3 66.7 24 125 19.2    

1971 49 350 14.0 3 17 17.6 28 163 17.2    

1974 74 350 21.1 4 19 21.1 35 156 22.4    

1976 75 349 22.6 4 17 23.5 34 152 22.4    

1979 92 349 27.8 5 20 25.0 43 155 27.7    

1982 96 349 29.5 4 20 20 50 166 30.1    

1985 108 349 30.9 3 19 15.8 54 159 34.0    

1988 131 349 37.5 8 21 38.1 60 156 38.5 9 20 45.0 

1991 115 349 32.9 5 16 31.3 56 138 40.6    

1994 141 349 40.4 10 22 45.5 77 161 47.8 8 18 44.4 

1998 149 349 42.7 18 43 41.9 65 131 49.6 8 16 50.0 

2002 158 349 45.3 14 30 46.7 68 144 47.2 10 17 58.9 
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 Centerpartiet Folkpartiet Krist- 
demokraterna 

Moderata 
samlingspartiet 

ÅR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR 
1922 0 21 0 1 41 2.4    1 62 1.6 

1925 0 23 0 0 33 0    1 65 1.5 

1929 0 27 0 0 32 0    1 73 1.4 

1933 0 36 0 0 24 0    1 58 1.7 

1937 0 36 0 2 27 7.4    1 44 2.3 

1941 0 28 0 1 23 4.3    1 42 2.4 

1945 0 35 0 1 26 3.8    2 39 5.1 

1949 0 30 0 7 57 12.3    2 23 8.7 

1953 0 26 0 8 58 13.8    4 31 12.9 

1957 0 19 0 5 58 8.6    6 42 14.3 

1959 0 32 0 4 58 6.9    7 45 15.6 

1961 0 34 0 3 40 7.5    6 39 15.4 

1965 0 35 0 3 43 7.0    3 33 9.1 

1969 2 39 5.1 3 34 8.8    5 32 15.6 

1971 9 71 12.7 5 58 8.6    4 41 9.8 

1974 22 90 24.4 5 34 14.7    8 51 15.7 

1976 24 86 27.9 9 39 23.1    7 55 16.4 

1979 21 63 33.3 10 38 26.3    18 73 24.7 

1982 18 56 32.1 3 21 14.3    21 86 24.4 

1985 14 44 31.8 20 51 39.2    17 76 22.4 

1988 16 42 38.1 19 44 43.2    19 66 28.8 

1991 10 31 32.3 12 33 36.4 7 26 26.9 22 80 27.5 

1994 10 27 37.0 9 26 34.6 5 15 33.3 22 80 27.5 

1998 10 18 55.6 6 17 35.3 17 42 40.5 25 82 30.5 

2002 11 22 50.0 23 48 47.9 10 33 30.3 22 55 40.0 
 

Källa: Egen bearbetning av data från SCB: Statistikdatabasen, Haavio-Mannila m.fl. (1983). 
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Tabell F:4. Kvinnorepresentation i Norges parlament, fördelat på parti. 

 Totalt  
– Alla partier 

Sosialistisk 
 Venstreparti 

Arbeiderpartiet Senterpartiet Venstre 

 ÅR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR 

1909 0 150 0.0    0 11 0.0    0 47 0.0 
1912 0 150 0.0    0 23 0.0    0 76 0.0 
1915 0 150 0.0    0 19 0.0    0 80 0.0 
1918 0 150 0.0    0 18 0.0    0 54 0.0 
1921 1 150 0.7    0 29 0.0 0 17 0.0 0 39 0.0 

1924 0 150 0.0    0 24 0.0 0 22 0.0 0 36 0.0 
1927 1 150 0.7    1 59 1.7 0 26 0.0 0 31 0.0 
1930 2 150 1.3    0 47 0.0 0 25 0.0 0 34 0.0 
1933 3 150 2.0    2 69 2.9 0 23 0.0 0 25 0.0 
1936 1 150 0.7    1 70 1.4 0 18 0.0 0 23 0.0 
1945 7 150 4.7    4 76 5.3 0 10 0.0 1 20 5.0 
1949 7 150 4.7    6 85 7.1 0 12 0.0 0 21 0.0 
1953 7 150 4.7    5 77 6.5 0 14 0.0 0 15 0.0 
1957 10 150 6.7    8 78 10.3 0 15 0.0 0 15 0.0 
1961 13 150 8.7 0 2 0.0 11 74 14.9 1 16 6.3 0 14 0.0 
1965 12 150 8.0 0 2 0.0 9 68 13.2 0 18 0.0 2 18 11.1 
1969 14 150 9.3    11 74 14.9 0 20 0.0 0 13 0.0 
1973 24 155 15.5 3 16 18.8 12 62 19.4 3 21 14.3 0 2 0.0 
1977 37 155 23.9 1 2 50.0 20 76 26.3 1 12 8.3 0 2 0.0 
1981 40 155 25.8 2 4 50.0 22 66 33.3 2 11 18.2 0 2 0.0 
1985 54 157 34.4 3 6 50.0 30 71 42.3 2 12 16.7    
1989 59 165 35.8 7 17 41.2 32 63 50.8 3 11 27.3    
1993 65 165 39.4 4 13 30.8 33 67 49.3 14 32 43.8 0 1 0.0 
1997 60 165 36.4 3 9 33.3 32 65 49.2 4 11 36.4 1 6 16.7 
2001 60 165 36.4 11 23 47.8 20 43 46.5 6 10 60.0 0 2 0.0 
2005 64 169 37.9 7 15 49.3 32 61 52.6 5 11 45.5 4 10 40.0 
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 Kristelig 

Folkeparti 
Høyre Fremskritts- 

partiet 
Övriga 
partier 

ÅR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR 
1909    0 63 0.0    0 2 0.0 
1912    0 24 0.0       
1915    0 21 0.0    0 3 0.0 
1918    0 50 0.0    0 4 0.0 
1921    1 57 1.8    0 8 0.0 
1924    0 54 0.0    0 14 0.0 
1927    0 31 0.0    0 3 0.0 
1930    2 44 4.5       
1933 0 1 0.0 1 31 3.2    0 1 0.0 
1936 0 2 0.0 0 36 0.0    0 1 0.0 
1945 0 8 0.0 1 25 4.0    1 11 9.1 
1949 0 9 0.0 1 23 4.3       
1953 0 14 0.0 2 27 7.4    0 3 0.0 
1957 0 12 0.0 2 29 6.9    0 1 0.0 
1961 0 15 0.0 1 29 3.4       
1965 0 13 0.0 1 31 3.2       
1969 1 14 7.1 2 29 6.9       
1973 1 20 5.0 5 29 17.2 0 4 0.0 0 1 0.0 
1977 3 22 13.6 12 41 29.3       
1981 1 15 6.7 13 53 24.5 0 4 0.0    
1985 4 16 25.0 15 50 30.0 0 2 0.0    
1989 5 14 35.7 11 37 29.7 1 22 4.5 0 1 0.0 
1993 5 13 38.5 8 28 28.6 1 10 10.0 0 1 0.0 
1997 11 25 44.0 7 23 30.4 2 25 8.0    
2001 8 22 36.4 12 38 31.6 3 26 11.6 0 1 0.0 
2005 5 11 45.5 5 23 21.7 6 38 15.8    

 
Källa: Egen bearbetning av data från SSB, Stortingsvalget 2001, Haavio-Mannila m.fl. (1983). 
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Tabell F:5. Kvinnorepresentation i Nederländernas parlament, andra kammaren (Tweede 
Kammer), fördelat på parti. 

 
 

Totalt 
– Alla partier 

SDA PvdA D’66 ARP CHU 

ÅR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR 
1918 2 100 2.0 1 22 4.5       0 13 0 0 7 0 

1922 6 100 6.0 2 20 10       0 16 0 1 11 9.1 

1925 6 94 6.4 2 24 8.3       0 13 0 1 11 9.1 

1929 7 100 7.0 2 24 8.3       0 12 0 1 11 9.1 

1933 4 100 4.0 1 22 4.5       0 14 0 1 10 10 

1937 3 100 3.0 1 23 4.3       0 17 0 1 8 12.5 

1946 4 100 4.0    1 29 3.4    0 13 0 1 10 10 

1948 5 100 5.0    1 27 3.7    0 13 0 1 9 11.1 

1952 8 100 8.0    3 30 10    0 12 0 1 9 11.1 

1956 13 150 8.7    6 50 12.0    0 15 0 1 13 7.7 

1959 14 150 9.3    5 48 10.4    0 14 0 1 12 8.3 

1963 15 150 10    5 43 11.6    1 13 7.7 1 13 7.7 

1967 12 150 8.0    3 37 8.1    1 15 6.7 2 12 16.7 

1971 12 150 8.0    4 39 10.3 1 11 9.1 1 13 7.7 1 10 10 

1972 14 150 9.3    6 43 14.0 1 6 16.7 1 14 7.1 0 7 0 

1977 20 150 13.3    8 53 15.1 2 8 25.0       

1981 22 128 17.2    7 44 15.9 5 17 29.4       

1982 25 150 16.7    7 47 14.9 2 6 33.3       

1986 27 150 18.0    10 52 19.2 1 9 11.1       

1989 34 150 22.7    13 49 26.5 4 12 33.3       

1994 47 150 31.3    11 37 29.7 11 24 45.8       

1998 52 150 34.7    22 45 48.9 6 14 42.9       

2002 51 150 34.0    11 23 47.8 3 7 42.9       

2003 55 150 36.7    20 42 47.6 2 6 33.3       
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 RKSP KVP CDA VVD Övriga partier 
ÅR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR 
1918 0 30 0          1 28 3.6 

1922 1 32 3.1          2 21 9.5 

1925 1 30 3.3          2 22 9.1 

1929 1 30 3.3          3 23 13.0 

1933 1 28 3.6          1 26 3.8 

1937 0 31 0          1 21 4.8 

1946    0 32 0    1 6 16.7 1 10 10 

1948    2 32 6.3    1 7 14.3 0 12 0 

1952    2 30 6.7    1 9 11.1 1 10 10 

1956    2 49 4.1    3 13 23.1 1 10 10 

1959    4 49 8.2    4 19 21.1 0 8 0 

1963    4 50 8.0    4 16 25.0 0 15 0 

1967    3 42 7.1    2 17 11.8 1 27 3.7 

1971    2 35 5.7    2 16 12.5 1 26 3.8 

1972    2 27 7.4    3 22 13.6 1 31 3.2 

1977       4 49 8.2 5 28 17.9 1 12 8.3 

1981       4 48 8.3 3 26 11.5 3 15 20 

1982       5 45 11.1 6 36 16.7 5 16 31.3 

1986       9 54 16.7 5 27 18.5 2 8 25.0 

1989       10 54 18.5 4 22 18.2 3 11 27.3 

1994       9 34 26.5 10 31 32.3 6 24 25.0 

1998       8 29 27.6 10 38 26.3 6 24 25.0 

2002       17 43 39.5 6 24 25.0 14 53 26.4 

2003       14 44 31.8 8 28 28.6 11 30 36.7 
 
Källa: Egen bearbetning av valstatistik från CBS: Statline. 
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Bilaga G:  Enkät till partier om könskvotering 

[Till de nederländska partierna skickades enkäten på engelska.] 

 

TILL [partiets namn] PARTIKANSLI ANGÅENDE  
ENKÄT OM KÖNSKVOTERING I PARLAMENTSVAL 

Mitt namn är Jessika Wide och jag är doktorand i statsvetenskap vid Umeå universitet. I 
min avhandling studerar jag kvinnors politiska representation i ett jämförande perspek-
tiv. Tre viktiga länder i avhandlingen är Sverige, Norge och Nederländerna. Flera poli-
tiska partier i dessa länder tillämpar någon form av könskvotering i de allmänna valen. I 
min avhandling kartlägger jag bl.a. vilka partier som använder könskvotering, vilken 
procentsats som i så fall tillämpas och hur denna har utvecklats över tid.  
 
Mot denna bakgrund har jag några kortare frågor om ert parti, som jag hoppas att ni 
kan hjälpa mig med. Var vänliga och skicka ert svar till mig med post, e-post eller fax, 
gärna så snart som möjligt! Även om ert parti INTE tillämpar någon form av köns-
kvotering eller varvade listor, så är det viktigt för mig att få veta det. Var snälla 
och meddela mig det genom ett brev, e-post eller fax. 
 
Oavsett om ert parti tillämpar könskvotering eller inte, skulle jag också uppskatta om ni 
anger en kontaktperson i partiet som jag vid behov kan kontakta för eventuella kom-
pletterande frågor. 
  
Jag är mycket tacksam för ert svar, som är viktigt i mitt pågående avhandlingsarbete. 
Tveka inte att kontakta mig vid eventuella frågor! Det går naturligtvis också bra att 
kontakta min handledare, fil. dr. Svante Ersson (tel. 090-786 53 57, e-post: 
Svante.Ersson@pol.umu.se). 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Jessika Wide 
Doktorand 
 
 
Jessika Wide 
Statsvetenskapliga institutionen 
Umeå universitet 
901 87 Umeå 
 
E-post: Jessika.Wide@pol.umu.se 
Fax: 090-786 66 81 
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Frågor att besvara för partier som tillämpar könskvotering i parlamentsval 
 

▫ Ni kan antingen svara kortfattat i punktform eller mer utförligt i löpande text.  

▫ Glöm inte ange vilket parti som svaret kommer ifrån samt en kontaktperson!  

▫ Om ert parti inte tillämpar könskvotering, räcker det om ni meddelar mig det! 
------------------------------------------------ 
 
 

1. Vilken kvoteringsprincip tillämpas i ert parti? 
(a) ”varvade listor” (varannan kvinna, varannan man på partilistan) 
(b) kvinnokvot (en viss andel kvinnliga kandidater på partilistan) 
(c) könskvot (en viss andel kandidater av respektive kön på partilistan)  
(d) annan kvoteringsprincip, nämligen … ? 
 
 

2. Vilken procentsats (dvs. % kvinnor resp. underrepresenterat kön) tillämpas i 
ert parti? 

 
 
3. Vilket år började ert parti tillämpa könskvotering? 

 
 

4. Har procentsatsen förändrats över tid? Om ja, vilka år har detta gjorts och vad 
har den tidigare procentsatsen varit? Var vänliga och redovisa alla år föränd-
ringar har gjorts! 
 

 
5. Är könskvoteringen inskriven i partiets stadgar? 

 
 
Tillämpas någon könskvotering även vid valen till kommunfullmäktige? 
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Bilaga H: Könskvotering i svenska, norska 
och nederländska partier 

Uppgifterna om könskvotering bygger på den enkät som jag har skickat ut till 
samtliga partier med representation i parlamentet i Sverige, Norge och Neder-
länderna (bilaga F). I vissa oklara fall har uppgifterna kompletterats med upp-
gifter från IDEA:s databas Global Database of Quotas for Women, 
<http://www.quotaproject.org/>. Fem partier svarade aldrig på enkäten, trots 
tre påminnelser. Det var miljöpartiet i Sverige, senterpartiet (SP) i Norge samt 
CDA, List Pim Fortuyn (LPF) och VVD i Nederländerna. I dessa fall har upp-
gifter om könskvotering tagits från andra källor, som anges i respektive fall. 

Tabell H:1. Könskvotering i svenska riksdagspartier. 

 

Tillämpas 
köns-

kvotering 
i parla-

mentsval? 

Vilken 
kvoterings-

princip 
tillämpas? 

Procentsats När infördes 
kvotering? 

År för ev. 
viktigare 

förändringar 

Finns  
kvoteringen inskri-

ven 
i stadgarna? 

Tillämpas 
kvotering 

även i  
kommunal-

valen? 
C NEJ - - - - - - 

FP JA 
varvade 

listor sedan 
valet 1985 

40 procent 
1973 infördes 
kvotering på 
40 procent 

fr.o.m. valet 
1985 varvade 

listor 

nej, det är en  
landsmötes-

rekommendation 

ja, samma 
rekommen-
dation gäller 
för alla val 

KD JA varvade 
listor 

”Det finns 
ingen fastlagd 
procentsats, 
målet är en 
jämn repre-
sentation.” 

”Eftersom vi alltid 
har strävat efter 
en jämn repre-

sentation kan jag 
inte ange något 

årtal.” 

”Kan ej  
besvaras, 
se ovan” 

nej, riktlinjer utgår 
från centralt håll 

ja, samma 
riktlinjer utgår 

till den 
kommunala 

nivån 

MP JA  (1) ? 
Minst 

50 procent 
kvinnor 

1987 - nej? ja? 

M NEJ - - - - - - 

S JA varvade 
listor 50 procent 1994 - 

”Varvade listor är 
inte inskrivet i 

stadgarna. Det har 
utvecklats till en 

praxis som genom-
syrar hela partiet.” 

ja, tillämpas 
på alla nivåer 

i partiet 

V JA varvade 
listor 

minst 50 
procent 
kvinnor 

Tidigt 
1980-tal (2) 

1990/1993/ 
2000 (3) ja ja 

 

Anm.: (1) Miljöpartiet svarade aldrig på enkäten. Uppgifterna är därför tagna från Wängnerud 
(2001:135-138) samt IDEA:s databas. 
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(2) ”På kongressen 1987 förnyar man en rekommendation som omnämns från 1985 års kongress 
… som går ut på att partiets representation bör spegla medlemmarna, d.v.s. 40 % bör vara kvin-
nor. Rekommendationen kan alltså ha tagits redan 1985. På 1987 års kongress behandlades inte 
stadgarna, utan man beslutade att partistyrelsen skulle tillsätta en stadgekommitté som skulle 
arbeta med nya till 1990 års kongress.” 

(3) ”Procentsatsen var först 40 %, d.v.s. som den andel kvinnor som var medlemmar. På 1990 års 
kongress förs det för första gången in i stadgarna enligt följande: §14 mom 2 Kvinnor skall vara 
representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 40 % om inte synnerliga skäl föreligger. På 1993 
år kongress ändras procentsatsen och synnerliga skäl skärps … Kvinnor skall … vara represente-
rad i valda organ … med minst 50 % om inte synnerliga skäl förhindrar detta. Om synnerliga skäl 
anförs skall särskilt beslut om detta fattas. De senaste stadgarna togs på kongressen i Västerås 
2000 och där lades det sista till, att de särskilda skälen också skall protokollföras.” 

Tabell H:2. Könskvotering i norska stortingspartier. 

 

Tillämpas 
köns-

kvotering 
i parla-

mentsval? 

Vilken 
kvoterings-

princip 
tillämpas? 

Procentsats När infördes 
kvotering? 

År för  
ev. 

föränd-
ringar 

Finns 
kvoteringen 

inskriven 
i stadgarna? 

Tillämpas 
kvotering även 

i kommunal-
valen? 

DNA JA könskvot 

40 procent: 
”Gjelder de som 
har sansynlighet 

for å bli valgt” 

1981 - ja ja 

FrP NEJ - - - - - - 
Høyre NEJ - - - - - - 

KrF JA varvade listor 40 procent 

i början av 1990-
talet (sedan 
1993 enligt 

IDEA) 

- ja 
ja, men bara 
som rekom-
mendation 

SP JA (1) könskvot 40 procent 1989 - ? ? 

SV JA 
könskvot, men 

målet är 
varvade listor 

40 procent 1975 - ja ja? 

Venstre JA könskvot (2) 40 procent 1974 - ja ja 
 
(1) Senterpartiet svarade aldrig på enkäten. Uppgifterna är därför tagna från IDEA:s databas och 
Skjeie (1993:236). 
(2) ”I Venstres vedtekter [stadgar] står følgende om kvotering: ’For å fremme likestilling mellom 
kvinner og menn i politisk arbeid, skal begge kjønn som en hovedregel være representert med 
minst 40 prosent i Venstres styrer, utvalg og komitéer.’ … Også når det gjelder valglister benytter 
Venstre regelen om en representasjon på minst 40 prosent av hvert kjønn, selv om det ikke er 
noe krav om dette ifølge valgloven.” 
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Tabell H:3. Könskvotering i nederländska parlamentspartier. 

 

Tillämpas 
köns-

kvotering  
i parla-

mentsval? 

Vilken kvote-
rings-princip 

tillämpas? 

Procent-
sats 

När infördes 
kvotering? 

År för ev. 
förändringar 

Finns kvote-
ringen 

inskriven i 
stadgarna? 

Tillämpas 
kvotering 

även i kom-
munalvalen? 

CDA NEJ? (1) - - - - - - 
CU NEJ - - - - - - 
D’66 NEJ - - - - - - 

GL JA könskvot (2) 50 
procent ? ? ? ja 

LPF NEJ? (3) - - - - - - 

PvdA JA varvade listor 
fr.o.m. 1998 (4) 

50 
procent 

i början av 1980-
talet infördes en 
rekommendation 
om 25 procent 

kvinnor 

blev 1985 ett  
formellt krav; 

kvoten höjdes i 
början av 1990-

talet till 30 procent 
kvinnor; fr.o.m. 

1998 varvade listor 

? nej 

SGP NEJ - - - - - - 
SP NEJ - - - - - - 
VVD NEJ? (5) - - - - - - 

 
(1) CDA besvarade aldrig enkäten. Enligt IDEA:s databas tillämpar partiet inte kvotering. 
(2) GroenLinks menar själva att de inte tillämpar någon fast könskvot, men att man ändå efter-
strävar hälften av vardera kön: ”GroenLinks does not use fixed gender quotas in selecting candi-
dates for parliamentary elections. Our party regulations do give explicit instructions to look for 
proportionate representation of women and migrants whenever we are searching for candidates 
for any party organ, representative body or the like. For women this means ‘at least half’, the 
percentage for migrants depends on the percentage of the (local, regional or national) population 
they form. As emancipation of women and migrants is one of our basic principles, this guideline 
is a serious responsibility for the party organs involved. It is however no strict obligation. When 
equal representation is not possible, for lack of qualitative good candidates or other reasons. The 
committee responsible for the position of candidates can decide not to put the candidates. The 
committee is obliged to explain this to the party organ concerned with the election of party 
officials or representatives.” 

(3) List Pim Fortuyn besvarade aldrig enkäten. Enligt IDEA:s databas tillämpar partiet inte kvote-
ring. 

(4) ”In the early eighties, the Dutch Labour Party adopted a recommendation that women should 
hold 25 percent of all seats inside and outside the party. In 1985, the recommendation was 
strengthened to become an official quota intention. The quota was raised in the early nineties to a 
30 percent representation. In 1998, the Party Board adopted a further recommendation that 50 
percent of candidates’ list at the national level should be comprised of women, putting one 
woman after one man. The same recommendation was made for the candidates’ list of 2002. The 
labour party is not only enhancing equal representation by adopting non-obligatory quotas. It is 
also investing in schooling and support systems for women. For the scouting of women, we are 
trying to get the people on all levels within the party, to scout for, and support women continu-
ously. This is called permanent campaigning. The famous Red Women integrated in the labour 
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party in 1995. The time of the big political protest movement had passed, and it was considered 
better politics to operate from within the party. Nowadays, after a five years program, of getting 
women into politics, we just made up a new network, called ‘The Women's network of the labour 
party’. But the aim remains the same; supporting women’s political participation and putting 
gender issues on the political agenda.” 
(5) VVD besvarade aldrig enkäten. Enligt IDEA:s databas tillämpar partiet inte kvotering. 
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Bilaga I: Variabelförteckning, kapitel 9 

Bearbetning av data från: 

Variabel: Förklaring: Norge: Sverige: 

BARNOMS Andel inskrivna barn i barnomsorg (0-5 år) .. SCB: JämIndex 
BEFTÄT Befolkningstäthet: Antal invånare per km2 (för Sverige: 

logaritmerad) 
NSD SCB 

FRIKYRK Andel medlemmar i frikyrkoförsamlingar i procent av befolk-
ningen 

.. SSD, Gustafsson (1986), Skog 
(1992), Skog (1997) 

FÖDELSET Åldersspecifikt fruktsamhetstal: Antal levande födda barn per 
1.000 kvinnor i åldern 18-45 år 

.. SCB: JämIndex 

FÖRÄLDRP Kvinnors andel av uttagen föräldraledighet för att ta hand om 
barn 0-4 år 

.. SCB: JämIndex 

HELTID Andel förvärvsarbetande kvinnor med heltidsarbete .. SCB: JämIndex 
INDUST Andel sysselsatta inom industri av den förvärvsarbetande 

befolkningen 
NSD Gustafsson (1973)/SSD, SCB 

JORDBR Andel sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk, fiske av den 
förvärvsarbetande befolkningen 

NSD SSD, SCB 

KRISTDEM Andel mandat för kristdemokraterna .. SCB 
KUM_K Andel kvinnor av samtliga kumulerade kandidater NSD .. 
KUM_T Andel kumulerade kandidater av samtliga kandidater NSD .. 
KVFÖRVF Andel förvärvsarbetande kvinnor .. SCB: JämIndex 
KVREP Andel kvinnor i kommunfullmäktige NSD  SOS, SCB 
KVREP t-1 Andel kvinnor i kommunfullmäktige efter valet innan NSD  SOS, SCB 
KYRKSAM Gudstjänst- och andaktsbesök per vecka i procent av kyrko-

tillföriga 
NSD SSD, Gustafsson (1986), Skog 

(1992), Skog (1997) 
KÖNSKV Könskvot (antal kvinnor per 1.000 män) NSD SCB 
LDV Lagged dependent variable: Andel kvinnor i kommunfullmäktige 

efter valet innan 
NSD  SOS, SCB 

LOGBEF Antal invånare (logaritmerad) NSD SCB 
LÖNEKVOT Kvinnors genomsnittliga lön i procent av mäns genomsnitt-

liga lön 
.. SCB: JämIndex 

MANDAT Antal mandat i fullmäktige (logaritmerad)   
MODERAT Andel mandat för moderaterna .. SCB 
PERS_T Andel väljare som personröstat i procent av samtliga väljare NSD SCB 
PERS_K Andel personröster på kvinnor av samtliga personröster .. SCB 
SKATTEKR Skattekraft: Genomsnittlig beskattningsbar förvärvsinkomst 

per invånare 
..  

SOCDEM Andel mandat för socialdemokraterna .. SCB 
TILLF_FP Tillfällig föräldraledighet: Kvinnors andel av uttagna dagar för 

att ta hand om barn 0-12 år, t.ex. vid sjukdom 
.. SCB: JämIndex 

UNIVERSIT Andel av befolkningen med universitetsutbildning .. SCB 
VALDEL Valdeltagande NSD SSD, SCB 
SOC Andel mandat tillhörande vänsterpartier NSD SSD, SCB 
ÖVRIGA Andel mandat för ”övriga partier” .. SCB 
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Bilaga L: Tabeller till kapitel 9 

Tabell L:1. Kommunernas strukturella kontext. 

   Holmsund Hörnefors Umeå lk Umeå stad Vilh.lk Vilh. kg Sorsele Täby Vaxholm 

1950 20.5 15.8 25.7 42.1 10.4 68.9 23.1 37.5 32.6 
1960 25.6 27.1 36.0 48.3 17.5 43.4 25.6 41.9 40.3 
1970 43.6 37.6  53.3 36.6  26.9 50.1 47.9 
1975    55.9 40.7  34.3 56.4 50.3 
1980    65.6 49.3  48.5 67.2 61.8 
1985    79.1 68.3  73.3 81.9 82.2 
1990    81.4 75.8  76.7 84.2 84.1 
1995    67.0 64.8  67.2 75.3 74.0 Kv

in
nl

ig
 fö

rv
är

vs
fre

kv
en

s 

2000    67.2 68.1  72.4 77.4 77.1 
1950 973 928 962 1 125 845 955 851 1 009 971 
1955 986 943 949 1 119 839 1 004 870 1 005 1 031 
1960 990 955 963 1 114 776 1 019 880 1 006 1 060 
1965 955 963  1 044 860  905 1 003 1 067 
1970    1 021 875  899 1 014 997 
1975    1 022 893  897 1 034 1 007 
1980    1 029 917  899 1 033 1 014 
1985    1 040 929  901 1 028 1 008 
1990    1 034 938  927 1 027 1 026 
1995    1 028 941  922 1 022 1 017 

Kö
ns

kv
ot

 

2000    1 022 952  936 1 026 1 026 
1930 5 26 63 5 73  79 17 11 
1940 6 29 59 5 79  75 13 3 
1950 3 18 40 1 72  61 5 4 
1960 2 14 21 1 45  47 2 3 
1970 0 8  3 25  32 1 1 
1980    3 16  25 1 2 

Jo
rd

br
uk

 

1990    2 11  15 1 0 
1930 69 56 21 36 8  8 33 15 
1940 65 55 21 33 6  9 40 20 
1950 67 61 26 31 10  14 37 25 
1960 59 52 31 26 31  22 22 29 
1970 41 47  13 8  9 12 8 
1980    14 15  14 9 10 

In
du

st
ri 

1990    12 10  11 7 3 
 
Anm.: Variabeln ”Kvinnlig förvärvsfrekvens” är inte jämförbar över tid p.g.a. att den 
mäts olika nästan varje år. 
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Tabell L:2: Kvinnorepresentationens utveckling i Holmsund landskommun/köping. 

 Totalt 
- Alla partier Vänsterpartiet Social- 

demokraterna 
Miljöpartiet 
de Gröna 

ÅR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR 

1922 1 25 4.0    1 10 10    

1926 1 25 4.0 0 2 0 1 13 8    

1930 1 30 3.3    1 19 5    

1934 1 30 3.3 0 1 0 1 21 5    

1938 2 30 6.7 0 1 0 2 21 10    

1942 1 25 4.0 0 1 0 1 17 6    

1946 2 30 6.7 1 5 20 1 18 6    

1950 1 30 3.3 0 2 0 1 21 5    

1954 2 30 6.7 0 3 0 2 21 10    

1958 4 30 13.3 0 2 0 4 22 18    

1962 2 30 6.7 0 3 0 3 21 14    

1966 5 30 16.7 0 4 0 4 19 21    

1970 4 30 13.3 0 2 0 3 20 15    

 
 Centerpartiet Folkpartiet Krist- 

demokraterna 
Moderata  

samlingspartiet Övriga partier 

ÅR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR 

1922    0 10        0 5 0 

1926             0 10 0 

1930             0 11 0 

1934             0 8 0 

1938    0 8 0          

1942    0 6 0    0 1 0    

1946    0 6 0    0 1 0    

1950    0 6 0       0 1 0 

1954    0 5 0       0 1 0 

1958    0 6 0          

1962    0 6 0          

1966 0 1 0 1 6 17          

1970 0 3 0 1 4 25    0 1 0    
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Tabell L:3. Kvinnorepresentationens utveckling i Hörnefors landskommun/köping. 

 Totalt 
- Alla partier Vänsterpartiet Social- 

demokraterna 
Miljöpartiet 
 de Gröna 

ÅR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR 

1922 1 25 4.0          

1926 2 25 8.0    2 14 14    

1930 2 25 8.0    2 15 13    

1934 2 25 8.0    2 17 12    

1938 2 25 8.0    2 18 11    

1942 3 25 12.0    3 18 17    

1946 3 25 12.0    3 18 17    

1950 3 25 12.0    3 17 18    

1954 3 25 12.0    3 17 18    

1958 3 25 12.0    3 17 18    

1962 3 25 12.0    3 18 17    

1966 1 25 4.0    2 17 12    

1970 3 25 12.0    3 17 18    

 

 Centerpartiet Folkpartiet Krist- 
demokraterna 

Moderata 
samlingspartiet Övriga partier 

ÅR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR 

1922             1 25 4 

1926             0 11 0 

1930             0 10 0 

1934             0 8 0 

1938    0 1 0    0 6 0    

1942          0 3 0 0 4 0 

1946          0 1 0 0 5 0 

1950 0 3 0 0 5 0          

1954 0 2 0 0 4 0    0 2 0    

1958 0 3 0 0 3 0          

1962 0 3 0 0 2 0       0 2 0 

1966 0 4 0 0 3 0 0 1 0       

1970 0 5 0 0 2 0 0 1 0       
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Tabell L:4. Kvinnorepresentationens utveckling i Sorsele landskommun/kommun. 

 Totalt 
- Alla partier Vänsterpartiet Social- 

demokraterna 
Miljöpartiet 
de Gröna 

ÅR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR 

1922 0 21 0          

1926 0 21 0          

1930 0 21 0          

1934 0 21 0          

1938 0 21 0 0 1 0 0 3 0    

1942 0 21 0    0 6 0    

1946 0 21 0 0 2 0 0 8 0    

1950 1 26 3.8 0 1 0 1 13 8    

1954 2 26 7.7 0 2 0 1 11 9    

1958 2 27 7.4 0 1 0 1 11 9    

1962 2 27 7.4 0 1 0 1 11 9    

1966 2 27 7.4 0 1 0 1 9 11    

1970 4 31 12.9 0 1 0 2 13 16    

1973 5 31 16.1 0 1 0 2 12 17    

1976 8 31 25.8 0 1 0 3 12 25    

1979 11 31 35.5    5 13 38    

1982 11 31 35.5    5 14 36    

1985 8 31 25.8 0 1 0 3 14 21    

1988 9 31 29.0    3 14 21 1 1 100 

1991 13 31 41.9    6 13 46 1 1 100 

1994 12 31 38.7    7 15 47 2 2 100 

1998 15 31 48.4    8 16 50 2 3 67 

2002 10 31 32.3 0 3 0 7 13 54 1 2 50 
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 Centerpartiet Folkpartiet Krist- 
demokraterna 

Moderata 
samlingspartiet Övriga partier 

ÅR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR 

1922             0 21 0 

1926             0 21 0 

1930    0 13 0       0 8 0 

1934    0 1 0       0 17 0 

1938    0 7 0          

1942    0 14 0    0 1 0    

1946    0 10 0    0 1 0    

1950    0 12 0          

1954    1 11 9    0 2 0    

1958 0 2 0 1 11 9    0 2 0    

1962 0 1 0 0 7 0    1 2 50 0 5 0 

1966 0 4 0 0 5 0 1 2 50 0 1 0 0 5 0 

1970 1 4 25 0 6 0 1 3 33 0 1 0 0 3 0 

1973 1 6 17 0 5 0 1 3 33 0 1 0 1 3 33 

1976 1 5 20 2 4 50 1 3 33 0 2 0 1 4 25 

1979 3 7 43 1 4 25 1 3 33 0 2 0 1 2 50 

1982 3 6 50 1 3 33 1 3 33 0 2 0 1 3 33 

1985 2 5 40 1 3 33 1 3 33 0 2 0 1 3 33 

1988 1 4 25 1 3 33 1 3 33 2 5 40 0 1 0 

1991 1 5 20 1 2 50 0 3 0 4 7 57    

1994 3 9 33 0 1 0 0 2 0 0 2 0    

1998 2 4 50 0 1 0 1 3 33 2 4 50    

2002 2 4 50 0 2 0 0 3 0 0 4 0    
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Tabell L:5. Kvinnorepresentationens utveckling i Täby landskommun/köping/kommun. 

 Totalt 
- Alla partier Vänsterpartiet Social- 

demokraterna 
Miljöpartiet  
de Gröna 

ÅR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR 

1922 0 25 4.0    0 16 0    

1926 1 25 4.0    1 12 8    

1930 0 25 0    0 13 0    

1934 0 25 0    0 14 0    

1938 0 25 0 0 1 0 0 16 0    

1942 2 25 8.0 0 1 0 1 14 7    

1946 3 30 10.0 0 4 0 2 13 15    

1950 4 30 13.3 0 1 0 1 14 7    

1954 5 30 20.0 0 1 0 2 14 14    

1958 2 30 6.7 0 1 0 0 13 0    

1962 7 40 17.5 0 1 0 2 16 13    

1966 13 40 32.5 0 1 0 2 14 14    

1970 10 51 19.6 0 1 0 3 18 17    

1973 12 51 23.5 0 2 0 3 16 19    

1976 20 51 39.2 2 3 67 5 15 33    

1979 20 51 39.2 2 3 67 5 13 33    

1982 20 51 39.2 1 2 50 5 13 33 1 2 50 

1985 24 61 39.3 1 2 50 7 15 47 1 2 50 

1988 25 61 41.0 1 2 50 7 14 50 1 2 50 

1991 26 61 44.3    6 11 55 1 2 50 

1994 24 61 39.3    6 13 46 1 2 50 

1998 24 61 39.3 1 1 100 5 10 50 1 2 50 

2002 23 61 37.7 1 1 100 5 11 45 1 2 50 
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 Centerpartiet Folkpartiet Krist- 
demokraterna 

Moderata 
samlingspartiet Övriga partier 

ÅR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR 

1922             0 9 0 

1926             0 13 0 

1930             0 12 0 

1934             0 11 0 

1938             0 8 0 

1942 0 1 0 1 4 25    0 5 0    

1946 0 1 0 1 5 20    0 5 0    

1950 0 1 0 3 10 30    0 4 0    

1954    2 10 20    1 5 20    

1958 0 2 0 1 5 20    1 9 11    

1962 1 2 50 1 9 11    4 12 33    

1966 1 3 33 4 10 40    4 12 33    

1970 2 8 25 3 12 25    2 12 17    

1973 4 11 36 2 8 20    3 14 21    

1976 4 9 44 4 8 50    5 16 31    

1979 3 7 43 3 6 50    7 20 35 0 2 0 

1982 2 5 40 2 3 66    9 24 38 0 2 0 

1985 1 2 50 4 11 36    10 27 37 0 2 0 

1988 2 3 66 5 11 45    9 27 33 0 2 0 

1991 1 2 50 4 9 44 1 2 50 13 31 42 1 4 25 

1994 2 3 66 5 11 45 0 2 0 10 28 36 0 2 0 

1998    4 9 44 2 4 50 11 34 32 0 1 0 

2002    6 17 35 2 4 50 8 26 31    
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Tabell L:6. Kvinnorepresentationens utveckling i Umeå stad/kommun. 

 Totalt 
- Alla partier Vänsterpartiet Social- 

demokraterna 
Miljöpartiet 
de Gröna 

ÅR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR 

1919 2 30 6.7          

1922 5 30 16.7    0 1 0    

1926 2 30 6.7    0 8 0    

1930 2 30 6.7    .. 10 ..    

1934 1 30 3.3    .. 12 ..    

1938 3 30 10.0    1 14 7    

1942 4 30 13.3    1 15 7    

1946 5 30 16.7    2 13 15    

1950 6 30 20.0    3 14 21    

1954 5 30 16.7    .. 14 ..    

1958 6 35 17.1    .. 16 ..    

1962 8 35 22.9    3 17 18    

1966 6 50 12.0    2 19 11    

1970 8 51 15.7    5 22 23    

1973 14 65 21.5 1 3 33 7 29 24    

1976 19 65 29.2 1 3 33 8 28 28    

1979 25 65 38.5 2 6 33 13 28 46    

1982 26 65 40.0 3 5 60 14 30 47 0 1 0 

1985 27 65 41.5 2 5 40 14 28 50 2 3 67 

1988 31 65 47.7 4 4 100 15 30 50 3 5 60 

1991 31 65 47.4 3 4 75 13 27 48 2 4 50 

1994 29 65 44.6 2 5 40 15 31 48 2 6 33 

1998 30 65 46.2 5 10 50 11 33 33 2 5 40 

2002 30 65 46.2 4 8 50 12 26 46 2 4 50 
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 Centerpartiet Folkpartiet Krist- 
demokraterna 

Moderata 
samlingspartiet Övriga partier 

ÅR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR 

1919    2 12 17    0 16 0 0 2 0 

1922    2 13 25    3 14 21 0 2 0 

1926    0 5 0    2 13 15 0 4 0 

1930    .. 7 ..    .. 13 ..    

1934    .. 6 ..    .. 11 .. .. 1 .. 

1938    1 6 17    1 10 10    

1942    1 6 17    2 9 22    

1946    1 9 11    2 8 25    

1950    2 10 20    1 6 17    

1954    .. 10 ..    .. 6 ..    

1958 .. 1 .. .. 9 ..    .. 9 ..    

1962 0 2 0 2 10 20    3 6 50    

1966 1 10 10 2 13 15    1 8 13    

1970 1 12 8 2 11 18 0 1 0 0 5 0    

1973 3 17 18 1 8 13 0 2 0 1 6 17    

1976 5 18 28 3 8 38 1 2 50 1 6 17    

1979 3 13 23 3 8 38 1 2 50 3 8 38    

1982 3 12 25 2 5 40 1 2 50 3 10 30    

1985 2 8 25 3 10 30 1 2 50 3 9 33    

1988 2 8 25 5 9 56 0 2 0 2 7 29    

1991 4 10 40 4 7 57 1 4 25 4 9 44    

1994 2 8 25 3 5 60 1 2 50 4 8 50    

1998 1 5 20 2 4 50 3 6 50 5 10 50 1 2 50 

2002 2 7 29 4 8 50 2 4 50 2 5 40 2 3 67 
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Tabell L:7. Kvinnorepresentationens utveckling i Vaxholm stad/kommun. 

 Totalt 
- Alla partier Vänsterpartiet Social- 

demokraterna 
Miljöpartiet  
de Gröna 

ÅR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR 

1919 3 25 12.0    0 3 0    

1922 2 25 8.0 0 2 0 0 2 0    

1926 1 25 4.0 0 2 0 0 8 0    

1930 1 25 4.0    0 10 0    

1934 2 25 8.0    2 9 22    

1938 3 25 12.0    2 10 20    

1942 2 25 8.0    1 10 10    

1946 3 25 12.0    2 11 18    

1950 2 25 8.0    1 12 8    

1954 2 25 8.0    .. 11 ..    

1958 2 25 8.0    .. 11 ..    

1962 1 25 4.0    1 13 8    

1966 2 25 8.0    1 11 9    

1970 7 31 22.6    3 15 20    

1973 11 49 22.4 1 2 50 5 18 28    

1976 14 49 28.6 1 3 33 6 17 35    

1979 16 49 32.7 1 3 33 7 16 44    

1982 10 31 32.3 1 2 50 4 12 33 1 1 100 

1985 10 31 32.3 1 1 100 4 11 36 1 1 100 

1988 11 31 35.5 0 1 0 5 10 50 1 2 50 

1991 12 31 38.7 0 1 0 4 8 50 1 1 100 

1994 13 31 41.9 1 1 100 6 11 55 0 1 0 

1998 13 31 41.9 1 1 100 4 9 44 1 2 50 

2002 14 31 45.2 1 2 50 5 10 50    
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 Centerpartiet Folkpartiet Krist- 
demokraterna 

Moderata 
samlingspartiet Övriga partier 

ÅR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR 

1919    2 12 17    1 10 10    

1922    1 10 10    1 11 9    

1926    0 3 0    0 10 0 1 2 50 

1930    0 4 0    1 11 9    

1934    0 10 0    0 5 0 0 1 0 

1938 0 1 0 1 10 10    0 4 0    

1942    1 8 13    0 6 0 0 1 0 

1946    1 10 10    0 3 0 0 1 0 

1950    1 10 10    0 3 0    

1954    .. 10 ..    .. 4 ..    

1958 .. 1 .. .. 7 ..    .. 5 .. .. 1 .. 

1962 0 1 0 0 7 0    0 4 0    

1966 0 2 0 1 7 14    0 5 0    

1970 2 5 40 1 7 14    1 4 25    

1973 2 11 18 1 6 17    2 10 20 0 2 0 

1976 3 8 38 2 5 40    2 10 20 0 6 0 

1979 1 6 17 1 5 20    5 12 42 0 7 0 

1982 1 2 50 1 3 33    2 11 18    

1985 0 2 0 0 5 0    4 11 36    

1988 1 4 25 1 5 20    3 9 33    

1991 1 4 25 1 4 25 0 1 0 5 12 42    

1994 1 5 20 1 3 33    4 10 40    

1998 1 2 50 0 3 0 2 2 100 4 12 33    

2002 1 2 50 1 5 20 2 2 100 4 10 40    
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Tabell L:8. Kvinnorepresentationens utveckling i Umeå landskommun. 

 Totalt 
- Alla partier Vänsterpartiet Social- 

demokraterna 
Miljöpartiet  
de Gröna 

ÅR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR 

1922 0 40 0    0 2 0    

1926 0 40 0          

1930 0 40 0          

1934 0 40 0    0 11 0    

1938 0 40 0    0 15 0    

1942 0 40 0    0 14 0    

1946 2 40 5.0    1 13 8    

1950 2 40 5.0    0 15 0    

1954 0 40 0    0 15 0    

1958 0 40 0    0 17 0    

1962 3 40 7.5    2 16 13    

 
 Centerpartiet Folkpartiet Krist- 

demokraterna 
Moderata 

samlingspartiet Övriga partier 

ÅR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR 

1922    0 11 0       0 24 0 

1926    0 18 0       0 22 0 

1930 0 5 0 0 13 0       0 16 0 

1934 0 7 0 0 5 0       0 10 0 

1938 0 8 0 0 11 0    0 6 0    

1942 0 10 0 0 11 0    0 5 0    

1946 0 12 0 1 12 8    0 3 0    

1950 0 11 0 2 12 17    0 2 0    

1954 0 9 0 0 11 0    0 5 0    

1958 0 12 0 0 8 0    0 6 0    

1962 0 10 0 1 9 11    0 5 0    
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Tabell L:9. Kvinnorepresentationens utveckling i Vilhelmina köping. 

 Totalt 
- Alla partier Vänsterpartiet Social- 

demokraterna 
Miljöpartiet 
de Gröna 

ÅR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR 

1946 3 20 15.0 0 1 0 1 9 11    

1950 3 20 15.0    1 11 9    

1954 4 20 20.0    2 11 18    

1958 3 20 15.0    1 10 10    

1962 2 20 10.0    1 12 8    

 
 Centerpartiet Folkpartiet Krist- 

demokraterna 
Moderata 

samlingspartiet Övriga partier 

ÅR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR 

1946    1 5 20    1 5 20    

1950    1 6 17    1 3 33    

1954 0 1 0 1 5 20    1 3 33    

1958             2 10 20 

1962    1 6 17    0 2 0    
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Tabell L:10. Kvinnorepresentationens utveckling i Vilhelmina landskommun/kommun. 

 Totalt 
- Alla partier Vänsterpartiet Social- 

demokraterna 
Miljöpartiet  
de Gröna 

ÅR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR 

1922 0 30 0          

1926 0 30 0    0 8 0    

1930 0 30 0    0 10 0    

1934 0 30 0    0 14 0    

1938 0 30 0 0 1 0 0 18 0    

1942 1 30 3.3    0 16 0    

1946 2 30 6.7 1 1 100 1 16 6    

1950 1 30 3.3    0 17 0    

1954 1 30 3.3    0 17 0    

1958 1 30 3.3    1 16 6    

1962 1 30 3.3    1 18 6    

1966 2 35 5.7 0 1 0 0 16 0    

1970 2 35 5.7 0 1 0 0 17 0    

1973 3 35 8.6 0 1 0 0 18 0    

1976 5 35 14.3 1 2 50 2 18 11    

1979 8 35 22.9 1 2 50 4 19 21    

1982 6 35 17.1 1 2 50 4 20 20    

1985 7 35 20.0 1 2 50 4 19 21 0 1 0 

1988 10 35 28.6 1 2 50 6 18 33 0 2 0 

1991 11 35 31.4 1 2 50 7 16 44 0 1 0 

1994 14 35 40.0 1 2 50 9 19 47 0 2 0 

1998 15 35 42.9 2 4 50 9 18 50    

2002 17 35 48.6 2 3 67 7 15 47    
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 Centerpartiet Folkpartiet Krist- 
demokraterna 

Moderata 
samlingspartiet Övriga partier 

ÅR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR KV LED KVR 

1922             0 30 0 

1926             0 22 0 

1930             0 20 0 

1934    0 4 0       0 12 0 

1938 0 3 0 0 7 0    0 1 0    

1942 0 4 0 0 8 0    1 2 50    

1946 0 5 0 0 8 0          

1950 0 4 0 1 9 11          

1954 0 4 0 1 9 11          

1958 0 6 0 0 7 0    0 1 0    

1962 0 5 0 0 7 0          

1966 1 6 17 1 7 14 0 2 0 0 3 0    

1970 0 6 0 2 7 28 0 2 0 0 2 0    

1973 1 7 14 2 5 40 0 2 0 0 2 0    

1976 0 7 0 2 5 40 0 2 0 0 1 0    

1979 0 6 0 2 5 40 0 2 0 1 1 100    

1982 0 6 0 1 3 33 0 2 0 0 2 0    

1985 1 4 25 1 4 25 0 2 0 0 2 0    

1988 2 3 67 1 4 25 0 2 0 0 2 0    

1991 2 6 33 1 5 20 0 3 0 0 2 0    

1994 2 4 50 2 4 50 0 2 0 0 2 0    

1998 1 4 25 2 4 50 1 3 33 0 2 0    

2002 3 6 50 2 5 40 2 5 40 1 1 100    

 
Källor tabell L:2-L:10: 

Landsarkivet, Härnösand: Västerbottens länsstyrelse, Landskansliet: Protokoll över röstsamman-
räkningar 1922-1970 
Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholm: Protokoll över röstsammanräkningar 1962-2002 
(arkivmaterial) 

Länsstyrelsen i Västerbottens län, Umeå: Protokoll över röstsammanräkningar 1973-2002 (arkiv-
material) 
SCB Statistikdatabaser 
SOS, Allmänna valen, 1970-2002 
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SOS, Kommunala valen, 1919-1966 
Stadsarkivet, Stockholm: Stockholms länsstyrelse, Landskansliet: Protokoll 1922 
Stadsarkivet, Stockholm: Stockholms länsstyrelse, Landskansliet: Protokoll över röstsammanräk-
ningar 1926-1958 

Stadsarkivet, Stockholm: Vaxholms rådhusrätts och magistrats arkiv: Magistratens protokoll 
1930, 1934 
Täby kommuns arkiv: Täby kommunfullmäktige: protokoll och handlingar 
Vaxholm stads arkiv: Vaxholm stadsfullmäktige: protokoll och handlingar 




