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Könskvotering

• Vanlig i politiken, finns i mer än 100 länder

• Rättviseargument om mänskliga rättigheter 

• Vi studerar två konsekvenser av könskvotering

1. Relationen mellan kvotering och kompetens

2. Relationen mellan kvotering kvinnors karriärer

• Statistisk analys av Varannan Damernas inom Socialdemokraterna



Debatt om kvotering och kompetens

• Krav om förändrad rekrytering skadar meritokratin: kompetenta män 
blir tvingade, eller motiverade, att lämna

eller

• En ensidig social sammansättning indikerar bristande meritokrati: 
medelmåttiga ledare föredrar medelmåttiga följare (som inte hotar 
deras maktposition)

• Kvotering kan skaka om ”old boy network” och stärka meritokratin



Debatt om kvotering och karriärer

• Tvivel om inkvoterade kvinnors kompetens skapar stigma

eller

• Kvotering stärker kvinnors karriärer genom ett förbättrat arbetsklimat

Självklart har Löfven rätt i att kvinnor ska ha samma villkor som män att ta sig fram på 
arbetsmarknaden och i styrelser. Vad han glömmer är att Socialdemokraternas politik i 
slutänden gör det svårare för kvinnor att utveckla sin karriär, och dessutom försvagar 
deras position på arbetsmarknaden.

Anna Kinberg Batra (M) and Saila Quicklund (M)



Registerdata

• Partier rapporterar alla valsedlar 
med personnummer till 
valmyndigheten

• Vi kopplar (avkodade) 
personnummer till SCB-data:
o Mönstringsresultat

o Inkomster på arbetsmarknaden

o Ålder, utbildning, yrke, m.m.

• Nio kommunalval, 1982-2014



Mått på kompetens bland politiker

• Grundtanke: samhället vill ha politiker med olika bakgrund, men 
framstående personer från varje bakgrund

• Jämför inkomster på arbetsmarknaden bland personer inom samma 
åldersgrupp, yrke, utbildning, kön och kommun

• De med högre inkomster än genomsnittet räknas som ”kompetenta”

• Kompetenta politiker: fler personröster, snabbare politisk karriär

• Kommuner med mer kompetenta politiker: mer hållbara offentliga 
finanser och nöjdare befolkning



Mått på politiskt ledarskap

• Förstanamn på lokala partigruppens valsedel

• Leder det politiska arbetet

• Förstanamnet KSO, i 9 fall av 10, bland största partiet i majoriteten



Varannan Damernas 

• (s) partistyrelse beslutar om Varannan Damernas år 1993, efter 
långvarig påverkan från (s)-kvinnor

• Hot om nytt kvinnoparti från Stödstrumporna, en koalition mellan 
vänster- och högerkvinnor 

• Upprörda över avtagande kvinnorepresentation i riksdagen från 38 
procent i valet 1988 till 33 procent i valet 1991



Figur 1. Genomsnittlig andel kvinnor i kommunfullmäktige



Analysmetod

• Vissa (s)-grupper nära 50-50 innan kvoteringen, andra mer som 75-25

• Mät kvoteringens påverkan som andelen kvinnor bland (S) KF-
ledamöter år 1994 jämfört med 1991

• I genomsnitt 10+ procentenheters ökning 

• Beräkna kompetens för män och kvinnor, samt kvinnors ledarskap, 
bland (s)-politiker i varje kommun och i varje val 1982-2014

• Undersök om kompetens och ledarskap systematiskt förändrades 
efter kvoteringen, beroende på dess påverkan



Figur 2. Könskvoteringens effekt på kompetens bland 
män och kvinnor bland (s) kommunpolitiker



Figur 3. Könskvoteringens effekt på kompetensen bland manliga 
politiska ledare och följare inom (s) 



Figur 4. Könskvoteringens effekt på sannolikheten
för kvinnligt ledarskap 



Slutord

• Män fortsatt överrepresenterade på positioner med mer inflytande 
inom företagen, akademin, media, osv. 

• ”Vänta och se” förutsätter att det inte finns diskriminering, manliga 
nätverk, samt ojämlika bekantkapsmönster och uppfattningar om 
kompetens

• Enligt resultaten från politiken kan kvotering bidra till att höja 
kompetensen i hela organisationen och främja kvinnors karriärer


