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1 Inledning 

Sverige har internationellt sett haft en hög kvinnorepresentation i 
både riksdag och regering under flera decennier. Fortfarande är 
dock majoriteten av de svenska politikerna män. Efter valet 2014 
utgörs 56 procent av ledamöterna i såväl riksdagen som i 
kommunfullmäktige av män. Efter valet 2014 varierade 
kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige från 29 procent i 
Örkelljunga till 58 procent i Nordanstig. Det är inte bara kvinnor 
som är underrepresenterade i politiken. Detsamma gäller även unga 
och utrikes födda samt delvis även äldre. 

Den sociala representativiteten på den kommunala nivån är 
sällan i fokus på samma sätt som den nationella nivån inom 
samhällsdebatt och forskning. Kvinnors politiska deltagande i 
kommunpolitiken är en i hög grad relevant fråga i Sverige. 
Kommunfullmäktige fattar många beslut som påverkar människors 
dagliga liv, och kanske kvinnors liv i högre grad än mäns.1 
Dessutom är kommunerna väldigt viktiga arbetsgivare för kvinnor. 
Enligt Arbetskraftsundersökningen (AKU) är 39 procent av den 
kvinnliga arbetskraften sysselsatt inom den kommunala sektorn, 
jämfört med bara 12 procent av den manliga arbetskraften. 

Inom forskningen är det i dag relativt vedertaget att politikers 
sociala bakgrund kan ha betydelse för de politiska besluten. Att en 
viss social grupp är överrepresenterad i politiken innebär även en 
överrepresentation av vissa åsikter.2 Det finns i dag många studier 
som på olika sätt har analyserat om kvinnors närvaro i politiken 
verkligen förändrar politikens utseende och innehåll. Vad dessa 
kommer fram till kan sammanfattas enligt följande: För det första är 

                                                                                                                                                          
1 Phillips 1996; IULA 1998. 
2 Hernes 1987; Phillips 2000. 
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det många politiska frågor som nästan bara förs fram av kvinnliga 
politiker, t.ex. sådana som rör reproduktiv hälsa, sexualiserat våld, 
kvinnorepresentation, barnomsorg samt jämställdhet. För det andra 
kan kvinnor som grupp prioritera helt andra frågor än män som 
grupp. Kvinnor som grupp ser t.ex. ofta den offentliga sektorn som 
viktigare än vad män som grupp 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.3  

En jämn könsrepresentation kan också betraktas som mer 
rättvis och demokratisk än en ojämn. De demokratiskt valda 
församlingarna är demokratins hjärta och det är därför 
problematiskt om kvinnor och män inte deltar i dessa organ i 
ungefär 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”.4 Dessutom riskerar en 
skev social representativitet att skada legitimiteten för det politiska 
systemet. Medborgarna kan se det som orättvist och odemokratiskt 
om politiken bara verkar vara till för vissa grupper.  

Det är de politiska partierna som rekryterar och nominerar 
kandidater inför allmänna val. Politiska partier brukar beskrivas 
som grindvakter, som bestämmer vilka som ska släppas in i 
politiken och inte.5 Syftet med denna rapport är att analysera den 
sociala representativiteten i den lokala demokratin. I rapporten 
analyseras hur kvinnorepresentationen i kommunerna har 
utvecklats över tid samt vilken betydelse nomineringsprocessen i 
partierna har för den sociala representativiteten. I detta 
sammanhang uppmärksammas om partierna tillämpar 
könskvotering och andra åtgärder för att uppnå en jämnare 
könsfördelning. Den sociala representativiteten kommer även att 
diskuteras utifrån faktorer som ålder och etnisk mångfald.  

Rapporten baseras på en analys av valstatistik från SCB, 
partidokument och annat material från de politiska partierna på 
                                                                                                                                                          
3 Några exempel på dylika studier av svenska kommuner är Lindgren & Vernby 2007; 
Svaleryd 2009 och Wängnerud & Sundell 2012. 
4 Haavio-Mannila m.fl. 1983. 
5 Lovenduski & Norris 1993; Paxton & Hughes 2007. 



       

6 

central nivå samt intervjuer med partiföreträdare i kommunerna 
inför kommunalvalet 2010. Stora delar av materialet är insamlat och 
analyserat inom ramen för forskningsprojektet 
Nomineringsprocessens betydelse för kvinnors politiska representation 
i kommunerna.6  

                                                                                                                                                          
6 Forskningsprojektet är finansierat av Vetenskapsrådet (VR dnr 2009-901). 
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2 Kvinnorepresentationens 
utveckling över tid i 
kommunerna 

År 1919 erhöll kvinnor i Sverige allmän rösträtt och valbarhet. 
Kommunalvalet samma år resulterade i att 4 procent av alla invalda 
fullmäktigeledamöter var kvinnor. 7 Det var inte förrän efter andra 
världskriget som kvinnorepresentationen i kommunerna sakta 
började öka. År 1946 var 6 procent av alla fullmäktigeledamöter 
kvinnor, 1950 var andelen 7 procent och 1954 var den 9 procent. 
Därefter fortsatte kvinnorepresentationen att öka med en eller ett 
par procentenheter vid varje val. Under 1970-talet skedde kvinnors 
verkliga genombrott i kommunalpolitiken, precis som i riksdagen 
och regeringen. Tidigare studier har främst förklarat denna 
utveckling med en stark och politiskt integrerad kvinnorörelse som 
bevakade utvecklingen och kämpade för en ökad 
kvinnorepresentation.8  

Nästa stora förändring skedde i valet 1994, då 
kvinnorepresentationen ökade från 34 procent till 41 procent. 
Därefter har den nästan legat stilla på strax över 40 procent. Valet 
1994 är avgörande för hur kvinnorepresentationen ser ut än i dag. I 
detta val tillämpade Socialdemokraterna nämligen könskvotering, i 
form av ”varvade listor”9, för första gången. Socialdemokraterna 
hade som största parti nästan hälften av mandaten i kommunerna 
                                                                                                                                                          
7 Alla uppgifter om kvinnorepresentationen har hämtats från svensk valstatistik. Sveriges 
valstatistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och tillhandahålls av Statistiska 
centralbyrån (SCB). 
8 Sainsbury 1993; Wide 2006. 
9 ”Varvade listor” innebär att partiernas kandidatlistor till allmänna val varvas utefter 
kandidaternas kön: Varannan kandidat är en man, varannan är en kvinna. Detta kallas ibland 
också för ”varannan damernas”.  
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1994. Genom kvoteringen ökade de sin kvinnorepresentation i 
kommunerna från 37 procent 1991 till 47 procent 1994. Flera av de 
andra partierna ökade också sin kvinnorepresentation, men 
eftersom dessa partier var så mycket mindre så var effekten i 
kommunerna begränsade. 

 
 
Källa: Valstatistik från Sveriges officiella statistik (SOS). Figuren visar andelen kvinnor i procent av 
alla fullmäktigeledamöter. 

 
I tabell 1 visas andelen kvinnliga kommunfullmäktigeledamöter 
över tid i partierna. Variationen mellan partierna är stor, även om 
de röd-gröna partierna tenderar att ha en högre andel kvinnliga 
ledamöter än övriga partier. En sak har dock alla partier 
gemensamt: Andelen män var t.o.m. valet 2010 högre än andelen 
kvinnor i samtliga partier. Efter valet 2014 är 
kvinnorepresentationen över 50 procent i två av partierna, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I övriga partier har män varit i 
majoritet under hela tidsperioden. 

Ofta pratar man om att det råder jämställdhet i en grupp eller 
situation om varje kön utgör minst 40 procent. Det är rimligt att 
utgå ifrån att könsfördelningen inte alltid kan vara helt jämn med 
hälften kvinnor och hälften män. Ibland kan kvinnor vara 
överrepresenterade, och ibland kan män vara överrepresenterade. 
Problemet är dock när det konstant råder en underrepresentation 



       

9 

av ena könet i en kontext, t.ex. i ett parti, i en kommun eller i ett 
politiskt organ.  

Källa: Valstatistik från Sveriges officiella statistik (SOS). 

 
Det är inte bara mellan partierna som kvinnorepresentationen 
varierar, utan även mellan kommunerna. Detta visas i tabell 2. Ända 
fram till 1970-talets början fanns det kommuner som inte hade 
någon kvinna i kommunfullmäktige. Först 1991 inträffade det att 
kvinnor utgjorde en majoritet i fullmäktige i en kommun. Det är 
under hela tidsperioden stor skillnad mellan kommunerna med 
lägst och högst kvinnorepresentation.  
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Min – minimivärde; Q1 – första kvartilen; Medel – medelvärde; Q3 – tredje kvartilen; Max – 
maximivärde, N – antal kommuner. Källa: Bearbetningar av valstatistik från Sveriges officiella statistik 
(SOS). 

 
Tidigare forskning har visat att kommunstrukturen förklarar en 
relativt stor del av variationen mellan kommunerna fram till 1990-
talet.11 Kvinnorepresentationen tenderade förut att vara högre i 
större kommuner med en mångfacetterad arbetsmarknad, och lägre 
i industrikommuner och jordbrukskommuner samt i kommuner 
med en högre kyrksamhet. Det kan förklaras med att 
kommunstrukturen ofta samvarierade med normer kring vad 
kvinnor respektive män ”kan”, ”bör” och ”får” göra. Politik har 
traditionellt sett varit en manlig sfär. Socioekonomisk utveckling 
och sekularisering leder vanligtvis till att traditionella normer och 
värderingar luckras upp. Städer och större kommuner är ofta mer 
                                                                                                                                                          
10 Minimivärdet är den lägsta och maximivärdet den högsta kvinnorepresentationen. En 
fjärdedel av kommunerna har vid respektive val en kvinnorepresentation som är lägre än 
första kvartilen (Q1) och en fjärdedel av kommunerna har en kvinnorepresentation som är 
högre än den tredje kvartilen (Q3). Hälften av kommunerna hamnar mellan första och tredje 
kvartilen. 
11 Wide 2006. 
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jämställda än mindre kommuner, som i större utsträckning har 
präglats av en traditionell socioekonomisk struktur och hög 
religiositet. Grovt sett påverkar kommunstrukturen på så sätt såväl 
kvinnors intresse för och möjligheter att åta sig politiska uppdrag 
(utbudet av kvinnliga politiker) som partiernas intresse av att 
rekrytera och nominera kvinnliga politiker (efterfrågan på kvinnliga 
politiker).  

Från 1990-talet har istället politiska variabler haft en större 
effekt på kvinnorepresentationen.12 Det är främst 
partisammansättningen i fullmäktige som spelat roll. 
Kvinnorepresentationen tenderar att vara högre ju fler ledamöter 
det finns från de röd-gröna partierna (Miljöpartiet, 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet). Det är trots detta svårt att 
förklara variationen mellan kommunerna med hjälp av strukturer 
och politiska variabler fr.o.m. 1990-talet. Detta kan bero på att 
Socialdemokraterna tenderar att vara störst i kommuner med en 
mer traditionell struktur och att den högre kvinnorepresentationen 
i Socialdemokraterna således bryter upp tidigare mönster. Det kan 
också bero på att kvinnorepresentationen inte längre är så lätt att 
förutsäga bara utifrån kommunstruktur och fullmäktiges 
partisammansättning. Istället kan mer aktörsbetonade faktorer, 
såsom partiernas rekryterings- och nomineringsarbete på 
kommunal nivå, ha fått större betydelse.   

                                                                                                                                                          
12 Wide 2006. 
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3 Könskvotering och jämställdhet i 
partierna 

3.1 Partierna som grindvakter 

Partierna har mycket stor betydelse för kvinnorepresentationen i 
svensk politik. Politiska partier beskrivs inom statsvetenskap ibland 
som grindvakter, som bestämmer vilka som ska släppas in i 
politiken och vilka som inte släpps in.13 Kandidater inför allmänna 
val rekryteras och nomineras av partierna enligt formella såväl som 
informella regler, kriterier och rutiner. I Sverige är det därmed de 
politiska partierna som sätter samman listor med kandidater inför 
valen. Personvalsinslaget är svagt, vilket innebär att väljarna har 
relativt begränsade möjligheter att påverka den rangordning som 
partierna gjort. Det brukar bara vara ett par hundra kandidater i 
hela landet som väljs in till kommunfullmäktige enbart tack vare 
personröster.  

Inom den internationella forskningen har det länge hävdats att 
partier till vänster på den politiska skalan tenderar att nominera 
kvinnliga kandidater i högre grad än borgerliga partier. Det finns 
flera anledningar till detta. Jämställdhet, grupprepresentation och 
egalitära värderingar brukar ha större betydelse i partier till vänster. 
I nomineringsarbetet innebär det att dessa partier ofta utgår från 
argument om social representativitet och jämlikhet, medan 
borgerliga partier snarare betonar enskilda kandidaters meriter och 
kompetens. Könskvotering är därför vanligare i vänsterpartier. 
Dessutom har kvinnorörelsen traditionellt varit närmare kopplad 
till vänsterpartierna.14 Historiskt sett har de borgerliga partierna 

                                                                                                                                                          
13 Lovenduski & Norris 1993; Paxton & Hughes 2007. 
14 Caul 1999; Caul Kittilson 2006. 
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även haft en snävare syn på kvinnors roll i politiken och i samhället 
i stort, vilket har begränsat kvinnors engagemang inom partierna.15 
Partiernas ideologi kan därmed ha en effekt på 
kvinnorepresentationen. Över tid har denna tydliga uppdelning 
mellan partierna till vänster respektive till höger luckrats upp i de 
flesta länder. I dag kan stödet för kvinnor i politiken vara lika starkt 
(eller svagt) i borgerliga partier som i socialistiska partier.  

Partiernas kvinnorepresentation kan också påverkas av 
partiernas organisering. Det är vanligtvis lättare för partiledningen 
att införa eventuella åtgärder för att öka kvinnorepresentationen i 
centraliserade partier.16 Därmed är könskvotering ofta mindre 
effektivt i partier med decentraliserade nomineringsprocesser.17 
Nomineringsprocessen i de svenska partierna sker i hög grad på 
lokal nivå, både när det gäller riksdagsval och kommunalval. 
Partierna fattar dock många beslut om regler och riktlinjer inför 
nomineringsarbetet på central nivå. Detta ska sedan implementeras 
av partiernas lokalavdelningar runt om i kommunerna. I många 
partier är det frivilligt att följa rekommendationerna. 
Könskvotering riskerar därmed att bortprioriteras, samtidigt som 
partiet på central nivå saknar kontrollinstrument i kommunerna. 
Det kan alltså vara svårt, eller i vissa partier t.o.m. omöjligt, för 
partiledningen på central nivå att tvinga igenom riktlinjer kring 
kvinnorepresentation i kommunalvalen. 

I teorin ser nomineringsprocessen i de lokala föreningarna 
likadan ut i alla partier. Rekryteringen och nomineringen av 
kandidater inför valet genomförs av en valberedning eller 
nomineringskommitté på kommunal nivå i respektive parti. 
Rådgivande provval kan användas i nomineringsarbetet i alla 
partier. Valberedningen eller nomineringskommittén sätter ihop ett 
förslag på en partilista, som sedan godkänns på ett medlemsmöte. I 
realiteten ser dock nomineringsprocessen väldigt olika ut både 
inom och mellan partierna. Det beror bl.a. på partiets organisation 
och storlek.  

                                                                                                                                                          
15 Rule 1987. 
16 Caul 1999:80-1. 
17 Verge 2011. 
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3.2 Könskvotering i svenska partier 

Könskvotering i politiska val kan delas in tre kategorier. Till den 
första kategorin räknas länder med ett fast antal reserverade mandat 
i parlamentet, som bara kvinnor kan väljas till. Ett exempel är 
Rwanda, där 24 mandat av parlamentets totalt 80 mandat är vikta 
för kvinnor. Dessa tillsätts i speciella val. Till den andra kategorin 
hör länder med lagstadgad könskvotering, vilket innebär att det finns 
obligatoriska krav i konstitutionen eller vallagen på att partierna 
ska nominera en viss andel kvinnor för att valsedeln ska vara giltig. 
Till denna kategori hör Belgien, där det är ett krav med en jämn 
könsfördelning på partiernas listor. Ett annat exempel är Frankrike, 
där listorna måste vara varvade i kommunalvalen (undantaget 
mindre kommuner). Den tredje kategorin omfattar länder med 
könskvotering i partierna. Där har ett eller flera av partierna 
frivilligt, på eget initiativ, fattat beslut om könskvotering i sin 
kandidatnominering. Detta förekommer i många länder, bl.a. i 
Sverige.18  

Könskvotering i partierna kan vara antingen ”mjuk” eller ”hård”. 
Hård könskvotering är formulerad som ett krav med tydliga 
kriterier och ses som obligatorisk inom partiet. Det finns ett 
formellt fattat beslut i partiet och könskvoteringen finns ofta 
inskriven i partiets stadgar. Mjuk könskvotering utgörs istället av en 
rekommendation och är därmed inte tvingande. Båda formerna av 
könskvotering innebär dock att partierna på olika sätt strävar efter 
att uppnå en viss andel kvinnor bland sina kandidater. I båda fallen 
betyder det dessutom att kandidaternas kön diskuteras som ett 
kriterium i nomineringsarbetet.19 Om den mjuka könskvoteringen 
har en effekt på nomineringsarbetet eller inte, torde bero på hur 
pass väl förankrad diskussionen är i partiet. Könskvotering kan 
inom partierna motiveras av instrumentella skäl, t.ex. att en jämn 
könsfördelning på listorna attraherar fler väljare. Könskvotering 
kan också motiveras ideologiskt, vilket innebär att en jämn 
könsfördelning ses som viktigt i sig inom partiet. En ideologiskt 
baserad diskussion tenderar att påverka kvinnorepresentationen i 
högre grad än instrumentella argument. Så länge ett parti enbart har 

                                                                                                                                                          
18 Dahlerup 2006:19-21; Paxton & Hughes 2007: 155. 
19 Krook 2009:7-8. 
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röstmaximering som syfte, behöver partiet enbart förhålla sig till 
övriga partier för att inte tappa väljare. Om könsfördelningen är 
skev i andra partier, riskerar därmed könskvoteringen att 
försvagas.20 

I tabell 3 redovisas vilka av de nuvarande riksdagspartierna som 
har centralt utformade regler eller rekommendationer om 
könskvotering i nomineringsarbetet samt hur könskvoteringen är 
utformad. Om inte annat anges är könskvoteringen giltig på både 
nationell och kommunal nivå. 

Källa: Partistadgar, annat partitryck samt information från partiföreträdare. 

 
Det är två partier som tillämpar hård könskvotering (krav och 
regler) i både riksdags- och kommunalval: Vänsterpartiet och 
Socialdemokraterna. Tre partier tillämpar mjuk könskvotering 
(rekommendationer): Folkpartiet, Kristdemokraterna och 
Moderaterna. Miljöpartiet tillämpar hård könskvotering i 
riksdagsvalet och mjuk könskvotering i kommunalvalen. 
Centerpartiet och Sverigedemokraterna använder inte någon 

                                                                                                                                                          
20 Wide 2006. 
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könskvotering i något val. Centerpartiet har dock, till skillnad från 
Sverigedemokraterna, olika målformuleringar som syftar till att öka 
kvinnorepresentationen. Dylika mål anses emellertid inte påverka 
kandidatnomineringen på samma sätt som rekommendationer och 
krav. Målformuleringar brukar därför inte kategoriseras som 
könskvotering.21  

Den hårdaste könskvotering finns i stadgarna för 
Vänsterpartiet: ”Kvinnor skall vara representerade i valda organ och 
på förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl 
förhindrar detta. I de fall där suppleanter förekommer skall såväl 
antalet ordinarie ledamöter som styrelsen som helhet bestå av 
minst 50 procent kvinnor. Om synnerliga skäl anförs skall särskilt 
beslut om detta fattas och skälen antecknas till protokollet.”22  

Socialdemokraterna har inte något skrivet om könskvotering i 
stadgarna, men det finns ett kongressbeslut från 1993 med 
formuleringen: ”… att i enlighet med partistyrelsens förslag uttala 
att kommunfullmäktige-, landstings- och riksdagslistorna inför 
nästa val ska vara varvade”. Eftersom det är ett kongressbeslut, 
betraktas principen om varvade listor som ett krav inom partiet.23 

Inom Folkpartiet har det ända sedan 1980-talet funnits 
rekommendationer om könsfördelningen bland politikerna. Den 
senaste formuleringen är rekommendationer från ett landsmöte 
2013: ”Vartannat namn på valsedeln bör vara en kvinna, vartannat 
namn en man. Detta gäller särskilt de översta platserna på listan. 
Om listan trots detta inte är varvad bör den på annat sätt ha en 
jämn könsfördelning.”24 

Kristdemokraterna har över tid börjat röra sig från en 
rekommendation om könskvotering mot en striktare regel. Detta 
finns dock ännu inte inskrivet i partiets stadgar, utan formuleras 
separat i partiets riktlinjer inför det senaste valet: ”Listorna ska 
också vara så utformade att målsättningen om minst 60/40 gällande 
könsfördelning uppnås, liksom att listorna skall vara ’varvade’ så 
långt som möjligt.”25 

                                                                                                                                                          
21 Wängnerud 2001:140; Krook 2009. 
22 Vänsterpartiets stadgar, § 21. 
23 Uppgifter från Socialdemokraternas partikansli. 
24 Folkpartiet, Protokoll för landsmötet 2013, § 130. 
25 Kristdemokraterna, Riktlinjer för nomineringsarbetet inför valen 2014. 
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Miljöpartiet har ett krav på könskvotering inskrivet i sina 
stadgar: ”Varje organ i riksorganisationen ska bestå av minst 40 
procent av varje kön, men sträva efter en jämn könsfördelning.”26 
Detta krav är dock endast giltigt på nationell nivå, eftersom partiets 
lokalavdelningar i hög grad är självständiga. Enligt partiföreträdare 
är det ändå praxis att lokalavdelningarna följer principen om 
könskvotering. På central nivå gick partiet även ut med 
rekommendationer till lokalavdelningarna om en jämn 
könsfördelning och varvade listor inför valet 2014.27 

Centerpartiet har inte formulerat någon rekommendation eller 
regel, utan har i sin arbetsordning istället ett mer öppet formulerat 
mål: ”Vid samtliga val /…/ inom Centerpartiet och vid upprättande 
av valsedlar bör hänsyn tas till kön, ålder och etnicitet för att skapa 
en jämn fördelning av uppdragen och god representativitet.”28 

I Sverigedemokraterna finns det varken några regler, 
rekommendationer eller målformuleringar gällande 
könsfördelningen bland kandidaterna. Sverigedemokraterna är 
därmed det enda av de svenska riksdagspartierna som tar uttalat 
avstånd från riktlinjer och rekommendationer vad gäller 
könsfördelningen bland kandidater och valda.29 

Generellt har de regler och riktlinjer om könskvotering inom 
partierna som har presenterats här beslutats på nationell nivå. 
Därefter ska detta implementeras av partierna på kommunal nivå. 
Därutöver har partiernas lokalavdelningar i de flesta fall möjlighet 
att utarbeta egna kompletterande riktlinjer inför 
kandidatnomineringen. 

3.3 Könsfördelningen bland partiernas medlemmar, 
väljare och valda 

Kvinnors politiska representation kan ses som resultatet av tre 
”kritiska faser”, vilket illustreras i figur 2. För att kvinnor ska bli 
representerade i politiken måste kvinnor rekryteras, nomineras och 
väljas: För det första måste kvinnliga medborgare rekryteras till 

                                                                                                                                                          
26 Miljöpartiets stadgar, § 17. 
27 Uppgifter från Miljöpartiets partikansli. 
28 Centerpartiet, Stadgar och arbetsordning. 
29 Uppgifter från Sverigedemokraternas partikansli. 
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partipolitiken. Detta kan ske på olika sätt. Antingen rekryteras 
kvinnor som medlemmar för att stödja partiet eller så rekryteras 
kvinnor specifikt inför val för att kunna kandidera. För det andra 
måste partierna sedan nominera kvinnliga kandidater inför valet 
genom att sätta upp kvinnor på valsedlarna. För det tredje måste 
väljarna rösta på kvinnliga kandidater i valen.30  

 

 
 

Källa: Bearbetning av Hellevik & Skard 1984:16. 

 
Alla dessa tre faser är nödvändiga för kvinnorepresentationen. 
Väljarna kan inte rösta på kvinnor om partierna inte har nominerat 
några kvinnliga kandidater. Partierna kan inte nominera några 
kvinnliga kandidater om partiet inte har rekryterat några kvinnliga 
medlemmar. I den svenska kontexten har själva valet en liten 
betydelse för kvinnorepresentationen. I t.ex. Norge och Finland 
har personvalet större effekt och där har väljarna i högre grad en 
reell möjlighet att påverka vilka kandidater som väljs in och inte. Så 
är inte fallet i Sverige, utan det är bara ett fåtal kandidater på valbar 
plats som väljs in tack vare personval. I Sverige borde det därför 
istället vara rekryteringen och nomineringen som orsakar den skeva 
könsfördelningen.  
                                                                                                                                                          
30 Hellevik & Skard 1984. 

Valbara medborgare 

1. Rekrytering 
Medborgare intresserade av 

politiska uppdrag 

2. Nominering 
Kandidater i val 

3. Val 
Politiker 
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I tabell 4 redovisas andelen kvinnliga medlemmar, väljare, 
kandidater och ledamöter per parti. Den ”pool” som varje parti kan 
hämta sina politiker ur torde ytterst utgöras av väljarna. Det finns 
dock inte något tydligt samband mellan andel kvinnliga väljare och 
andel kvinnliga politiker, förutom att Moderaterna och 
Sverigedemokraterna har både lägst andel kvinnliga väljare och lägst 
andel kvinnliga ledamöter. Samma mönster upprepas i stort när det 
gäller andelen kvinnliga medlemmar. 

Källor: Könsfördelning bland ledamöter i kommunfullmäktige och kandidater i kommunalvalet 2014: 
Data från Valmyndigheten. 

Könsfördelning bland väljarna 2010: Data från Dahlberg m.fl. (2011) (Tabell B.1, uppskattning utifrån 
opinionsdata). 

Könsfördelning bland partimedlemmar (2012–2014): Data från partierna. Centerpartiet har inte några 
uppgifter om könsfördelningen bland sina medlemmar.  

 
I dag är det omkring 5 procent av befolkningen (över 16 år) som är 
medlemmar i ett politiskt parti. Män är partimedlemmar i något 
högre grad än kvinnor (5,1 procent respektive 4,7 procent). 
Kvinnor är i minoritet bland medlemmarna i alla partier utom i 
Miljöpartiet och i Kristdemokraterna. Socialdemokraterna har t.ex. 
bland den lägsta andelen kvinnliga medlemmar, men bland den 
högsta andelen kvinnliga ledamöter. I Kristdemokraterna är 
situationen tvärtom: Andelen kvinnliga medlemmar är hög, men 
kvinnorepresentationen låg. Varken könsfördelningen bland 
väljarna eller bland medlemmarna visar något entydigt samband 
med kvinnorepresentationen. 
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Andelen kvinnliga kandidater på valsedlarna är i nästan samtliga 
partier något lägre än andelen kvinnliga ledamöter. Det innebär att 
könsfördelningen är jämnare på listornas valbara platser än längre 
ner på listorna. Kvinnor hamnar således inte längre på valsedlarna 
bara som ”pynt” för att locka röster31, vilket har varit fallet tidigare: 
Det beskrevs då som att de kvinnliga kandidaterna placerades på 
”prydnadsplatser”.32 Istället placerar partierna faktiskt de kvinnliga 
kandidaterna på valbara platser på listan i kommunalvalen. Det 
innebär att när kvinnor väl är nominerade så blir de också valda. Att 
det är en högre andel kvinnliga ledamöter än kvinnliga kandidater, 
beror sannolikt på att det finns fler manliga än kvinnliga kandidater 
i partierna. Det finns alltså inte tillräckligt många kvinnliga 
kandidater för att kunna varva hela listan. Istället verkar partierna 
prioritera en jämn könsfördelning på de valbara platserna.  

Det är inte ett helt tydligt samband mellan partiernas 
könskvotering och könsfördelningen bland valda ledamöter. 
Visserligen har både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna en 
relativt jämn könsfördelning, vilket överensstämmer med deras 
tvingande krav. Samtidigt har även Miljöpartiet en jämn 
könsfördelning, trots att partiets könskvotering inte är ett krav på 
kommunal nivå. Centerpartiet är dessutom det av de borgerliga 
partierna som har allra högst kvinnorepresentation, trots att de inte 
tillämpar någon könskvotering överhuvudtaget.  

Viktigt att beakta är att könskvoteringen riskerar att få en 
begränsad effekt om det är ett udda antal valda ledamöter från 
partiet. Vanligast är nämligen fortfarande att manliga kandidater 
toppar valsedeln. I riksdagsvalet 2014 toppades t.ex. bara en 
tredjedel av valsedlarna av en kvinna.33 Detsamma gällde i 
kommunalvalet 2010.34 Om ett parti har en man som förstanamn, 
blir män överrepresenterade om partiet vinner ett udda antal 
mandat, även om listorna är varvade. Ju färre mandat partiet får, 
desto större effekt har förstanamnet på könsfördelningen vid udda 

                                                                                                                                                          
31 Darcy m.fl. 1994:151; Jones 2004:1209. 
32 Skard 1980:48; Skard & Haavio-Mannila 1983. 
33 Wide 2014. 
34 Sundell & Öhrvall 2013. 
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antal mandat. Ett mandat ger 100 procent män, två mandat ger 
50 procent män, tre mandat ger 67 procent män osv.35 

I de svenska kommunerna är det många partier som konkurrerar 
om få mandat. Det innebär att många av partierna bara har 1–3 
mandat vardera i kommunerna. Det gör således att det i många fall 
kan vara viktigare för kvinnorepresentationen vem som toppar 
valsedeln än om partiet tillämpar könskvotering eller inte. 

Källa: Valstatistik från Valmyndigheten.  

 
Tabell 5 visar hur mandaten i kommunerna är fördelade mellan 
partierna. Tabellen visar även hur de kvinnliga ledamöterna i 
kommunfullmäktige är fördelade mellan partierna. De flesta 

                                                                                                                                                          
35 Ett alternativt förslag förs fram av statsvetarna Anders Sundell och Richard Öhrvall (2013) 
mot bakgrund av att varvade listor alltid ger en övervikt av män vid udda antal mandat om 
förstanamnet är en man. Ett alternativ är därför att det könet som inte toppar listan varvas 
parvis, t.ex. M, K, K, M, M, K, K. Vid udda antal mandat skulle det ibland ge en övervikt av 
män och ibland en övervikt av kvinnor. 
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kvinnliga ledamöterna kommer från Socialdemokraterna 
(39 procent), Moderaterna (18 procent) och Centerpartiet 
(12 procent). Detta innebär inte med nödvändighet att de driver 
frågan mest framgångsrikt, utan snarare att de är de största 
partierna.   
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4 En vertikal segregering av 
kvinnor i kommunpolitiken? 

4.1 Den kommunala makthierarkin 

Kvinnorepresentationen är lägre i de flesta indirekt valda politiska 
organen på kommunal nivå än i kommunfullmäktige. Ibland 
beskrivs detta förhållande som ”Ju mer makt, desto färre kvinnor” 
eller ”Ju högre upp man kommer i de politiska hierarkierna, desto 
färre kvinnor finns det”.36  

Att styrelse- och ordförandeposter har mer makt och högre 
status än ledamotsposter i fullmäktige och facknämnder får anses 
vara allmänt vedertaget, liksom att nämndposter har mer makt och 
status än bara fullmäktigeposter. Formellt är visserligen 
kommunfullmäktige den viktigaste politiska beslutsförsamlingen i 
kommunerna, men i realiteten fungerar kommunfullmäktige i 
många fall som en ”transportsträcka” för beslut som redan är 
fattade någon annanstans. Detta är inte något nytt, utan 
kommunfullmäktige har under de senaste decennierna beskrivits 
som svagt i förhållande till kommunstyrelsen och facknämnderna.37  

I en studie har kommunfullmäktigeledamöter fått gradera hur 
de upplevt sitt personliga inflytande över kommunens politiska 
verksamhet utifrån sina olika politiska uppdrag.38 Resultatet blev 
följande rangordning, från störst upplevt inflytande till lägst 
upplevt inflytande:  

 

                                                                                                                                                          
36 Hernes 1982; Haavio-Mannila m.fl. 1983. 
37 Granberg & Montin 2013. 
38 Gilljam, Karlsson & Sundell 2010:102-103. 
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1. Ordförande i kommunstyrelsen;  

2. Ordförande i kommunfullmäktige;  

3. Ordförande i facknämnd;  

4. 1:e/2:e vice ordförande i kommunstyrelsen;  

5. 1:e/2:e vice ordförande i kommunfullmäktige;  

6. 1:e/2:e vice ordförande i facknämnd;  

7. Ledamot i kommunstyrelsen;  

8. Ersättare i kommunstyrelsen;  

9. Ledamot i facknämnd;  

10. Ersättare i facknämnd;  

11. Endast kommunfullmäktigeledamot39  

 
Detta styrker beskrivningen av den kommunala makthierarkins 
utseende. Det är därför rimligt att utgå ifrån att det är så 
fördelningen av makt och status ser ut inom kommunalpolitiken. 
Detta kan uttryckas som att det råder en vertikal marginalisering av 
kvinnor i kommunpolitiken40, dvs. att kvinnorepresentationen är 
lägre ju högre upp i makthierarkin man kommer. 

4.2 Kvinnorepresentationen i den kommunala 
makthierarkin 

Efter valet 2010 var 43 procent av kommunfullmäktiges ledamöter 
kvinnor och 57 procent var män. I kommunstyrelsen var det 
41 procent kvinnor och 59 procent män. Det var bara 29 procent av 
kommunerna som hade en kvinnlig ordförande i kommunstyrelsen. 
I de kommunala facknämnderna var 44 procent av de ordinarie 
ledamöterna kvinnor. Kvinnorepresentationen varierar dock 
kraftigt mellan de olika nämnderna. Andelen kvinnor är högst i 
facknämnder med inriktning mot vård, omsorg och sociala frågor 

                                                                                                                                                          
39 Gilljam, Karlsson & Sundell 2010: 103. 
40 Raaum 1995:90. 
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(57 procent) och lägst i facknämnder med inriktning mot miljö, 
trafik, fastigheter och tekniska frågor (30 procent).41  

Denna uppdelning mellan könen överensstämmer med den som 
vi ser på arbetsmarknaden. Den kan antingen tolkas som att 
kvinnor trängs undan från vissa sektorer i politiken (dvs. en 
horisontell marginalisering), men den kan också tolkas som en 
horisontell arbetsdelning – att kvinnliga politiker strategiskt väljer 
de politikområden som främst intresserar dem och som upplevs 
som viktigast.42 Det kan då vara svårt att argumentera för att det 
handlar om en marginalisering, eftersom vård, omsorg och sociala 
frågor är så centrala inom kommunalpolitiken.  

Det råder även stora skillnader mellan kvinnors och mäns 
representation på ordförandeposterna i facknämnderna. Det var 
bara 30 procent av ordförandeposterna i facknämnderna som 
innehades av kvinnor och 70 procent av män. Män dominerar 
således på ordförandeposterna.43  

Dessa siffror presenteras i figur 3. Figuren visar att 
kvinnorepresentationen på ordinarie ledamotsposter i 
kommunfullmäktige, facknämnder och kommunstyrelser ligger 
runt 40 procent. På de ordinarie ordförandeposterna i nämnder, 
fullmäktige och styrelse ligger kvinnorepresentationen runt 
30 procent. Här syns således den vertikala marginaliseringen, där 
kvinnorepresentationen är lägre på poster med mer makt och 
status. 

 

                                                                                                                                                          
41 SCB 2012. 
42 Bergqvist 1994. 
43 SCB 2012. 
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Källa: Statistik från SCB 2012. 

 
Många kommuner har dessutom ett eller flera kommunala bolag, 
som är politikerstyrda. Det finns ingen statistik på andelen 
kvinnliga ledamöter i alla bolag i alla kommuner, men Riksdagens 
Utredningstjänst har gjort en kartläggning av de helägda bostads- 
och fastighetsbolagens styrelser. Detta utgör en mycket stor del av 
de kommunala bolagen. Andelen kvinnor i dessa bolagsstyrelser 
uppskattas vara bara 26 procent44, dvs. snarare i nivå med 
kvinnorepresentationen i det privata näringslivets bolagsstyrelser 
(24 procent) än med övriga kommunalpolitiska organ. Det kan 
dessutom jämföras med de statliga bolagsstyrelserna, där kvinnor 
utgör omkring hälften av ledamöterna. Andelen kvinnliga 
ordföranden i de kommunala energi- och fastighetsbolagen är 
12 procent och andelen kvinnliga vice ordföranden är 18 procent.45  

Politikeruppdrag i kommunerna kan vara avlönade eller 
oavlönade. Kommunstyrelsens ordförande är alltid avlönad. 
Detsamma gäller vanligtvis även kommunstyrelsens vice 
ordförande samt oppositionens ledare i kommunstyrelsen. I större 
kommuner kan även t.ex. facknämndernas ordförande vara 
avlönade.46 I den studie som nämndes ovan fick respondenterna 
svara på om de kategoriserade sig själva som heltids-, deltids- eller 
fritidspolitiker. Totalt ansåg sig 9 procent vara heltidspolitiker och 

                                                                                                                                                          
44 Riksdagen 2011. 
45 Riksdagen 2011. 
46 Gilljam, Karlsson & Sundell 2010:101. 
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18 procent deltidspolitiker. Även här syns en tydlig marginalisering 
utifrån kön: Kvinnor utgjorde 43 procent av fritidspolitikerna, 
36 procent av deltidspolitikerna och 37 procent av 
heltidspolitikerna.47 Kartläggningen som SCB gjort visar samma 
resultat: Kvinnor utgör 37 procent av heltidspolitikerna och 
38 procent av deltidspolitikerna.48 Manliga politiker är således 
arvoderade i högre grad än kvinnliga. Ytterligare ett viktigt uppdrag 
i innehas av gruppledarna, dvs. respektive partis ledare i 
kommunfullmäktige. Totalt utgör kvinnor 34 procent av 
gruppledarna.49 

4.3 Resultat 

Sammantaget får det anses vara belagt att det råder en vertikal 
marginalisering av kvinnor i kommunalpolitiken. Andelen kvinnor 
är lägre på positioner med högre status och mer makt.  

Indirekt valda uppdrag i kommunerna tillsätts proportionellt i 
relation till mandatfördelningen i fullmäktige. Partierna nominerar 
sina kandidater till de olika posterna, kommunfullmäktiges 
valberedning lägger ett förslag och kommunfullmäktige fattar 
sedan slutligt beslut om sammansättningen. Nomineringen och 
valet till indirekt valda poster är inte alls synlig för väljarna på 
samma sätt som till kommunfullmäktige. Det finns alltså ingen 
anledning för partierna att upprätthålla en god social 
representativitet på de indirekt valda posterna om målet med social 
representativitet bara är att vinna röster.  

I andra länder har fullmäktiges valberedning fått ett större 
ansvar i arbetet med att tillsätta nämnderna. I Finland finns det en 
lag om könskvotering vid sammansättningen av styrelse och 
nämnder i kommunerna. Den kräver att respektive kön ska vara 
representerat med minst 40 procent i varje nämnd och styrelse.50 
När detta har diskuterats i Sverige har fokus främst legat på de 
kommunala bolagsstyrelserna. Frågan om könskvotering till dessa 
har varit uppe i riksdagen men mött motstånd, bl.a. med hänvisning 

                                                                                                                                                          
47 Gilljam, Karlsson & Sundell 2010:101. 
48 SCB 2012. 
49 Gilljam, Karlsson & Sundell 2010:95-96. 
50 Holli 2011. 
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till det kommunala självstyret. Detta har också diskuterats i några 
svenska kommuner. Ett konkret förslag har varit att partierna ska 
nominera två kandidater (en man, en kvinna) till varje post och att 
kommunfullmäktiges valberedning sedan ska sammanställa 
förslagen till en jämställd bolagsstyrelse. Argumenten mot detta 
har varit att det går emot partiernas fria nomineringsrätt.   
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5 Ålder och etnicitet i 
kommunalpolitiken 

Kvinnor är en underrepresenterad grupp i kommunpolitiken, men 
den sociala representativiteten brister även när det gäller andra 
grupper. I detta kapitel analyseras hur representationen av unga, 
äldre och invandrare ser ut i partierna i kommunerna. 

5.1 Unga 

Med unga avses i detta sammanhang personer i åldern 18–29 år. 
Tabell 6 visar att unga är kraftigt underrepresenterade i samtliga 
partier utom i Sverigedemokraterna. Över tid har det inte varit 
någon skillnad i representationen av unga mellan partierna till 
vänster och partierna till höger. Det har inte heller riktigt märkts 
någon förändring över tid. I valet 2014 skedde dock en liten 
ökning, framförallt i partierna till vänster samt i Moderaterna. 
Avståndet är dock fortfarande långt mellan de yngres andel av 
befolkningen (14 procent) och de yngres andel av ledamöterna i 
kommunfullmäktige (8 procent). I riksdagen är det efter valet 2014 
11 procent av ledamöterna som är i åldern 18–29 år, vilket innebär 
att unga är bättre representerade på nationell nivå än på kommunal 
nivå. 
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Källa: Valstatistik från SCB. 

5.2 Äldre 

Med äldre avses i detta sammanhang personer i åldern 65 år och 
äldre. Utvecklingen i kommunfullmäktige ser här något annorlunda 
ut än när det gäller unga. Tabell 7 visar att andelen äldre bland 
fullmäktigeledamöterna har ökat över tid i alla partier. Efter det 
senaste valet är skillnaden liten mellan andelen äldre av 
befolkningen (20 procent) och andelen äldre av 
fullmäktigeledamöterna (19 procent). Däremot råder det stora 
skillnader mellan partierna. Äldre är fortfarande 
underrepresenterade i de rödgröna partierna, samtidigt som de är 
något överrepresenterade i Folkpartiet och Moderaterna. I 
riksdagen är det däremot efter valet 2014 bara 3 procent av 
ledamöterna som är 65 år och äldre, vilken innebär att äldre är 
avsevärt mycket bättre representerade på kommunal nivå än på 
nationell nivå. Äldre är således en kraftig underrepresenterad grupp 
i riksdagen, men de är inte alls underrepresenterade i 
kommunalpolitiken sett till riket i sin helhet. 
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Källa: Valstatistik från SCB. 

5.3 Etnisk mångfald 

Etnisk mångfald är ett begrepp som är avsevärt svårare att fånga än 
kön och ålder. ”Invandrare” är inte ett enhetligt begrepp och det 
kan definieras på många olika sätt. I tabell 8 redovisas data utifrån 
ett sätt att mäta andelen invandrare i politiken: Utrikes födda. 
Denna grupp utgör omkring 14 procent av befolkningen. I både 
riksdagen och kommunfullmäktige är det efter det senaste valet 
bara 8 procent av ledamöterna som är födda utomlands. I 
kommunerna är det bara i Vänsterpartiet och i Miljöpartiet där 
andelen invandrare bland de valda fullmäktigeledamöterna 
motsvarar andelen invandrare av befolkningen. I övriga partier är 
andelen invandrare bland politikerna bara hälften av andelen 
invandrare bland befolkningen. Allra lägst är andelen invandrare i 
Centerpartiet. 
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Källa: Valstatistik från SCB. 
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6 Kandidatnominering i partierna i 
fyra kommuner 

I ett tidigare forskningsprojekt studerade jag nomineringsarbetet 
inför kommunalvalet 2010 genom att intervjua partier i fyra 
kommuner. Syftet var att undersöka hur nomineringsarbetet i 
partierna påverkade den sociala representativiteten i 
kommunfullmäktige. De fyra kommunerna låg i olika delar av 
landet och varierade med avseende på befolkningsstorlek, areal, 
näringsstruktur och politiskt styre. De studerade partiernas 
medlemsantal varierade från färre än tio medlemmar till över 
tusen.51 De fyra kommunerna tillhör olika kommungrupper enligt 
SKL:s indelning52 och dessa etiketter används i den följande texten: 

 Större stad (100 000 invånare) 

 Varuproducerande kommun (30 000 invånare) 

 Förortskommun till större stad (20 000 invånare) 

 Glesbygdskommun (5 000 invånare) 

                                                                                                                                                          
51 I studien ingick de sju partier som var representerade i både riksdagen och respektive 
kommunfullmäktige under mandatperioden 2006–2010 (Centerpartiet, Folkpartiet, 
Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet). Alla 
sju partier fanns inte representerade i alla kommuner, och några partier avböjde deltagande i 
studien. Totalt genomfördes 23 intervjuer. Partiers nomineringsarbete handlar i hög grad om 
enskilda kandidater och hur deras meriter och politiska arbete värderas. Detta kan upplevas 
som känsligt. För att informanterna skulle känna sig bekväma att prata fritt om 
nomineringsprocessen och rangordningen av kandidaterna, har de studerade kommunerna 
avidentifierats. Det innebär att kommunnamnen inte nämns och att kommunerna beskrivs 
på ett sådant sätt att det inte är möjligt att identifiera dem. 
52 Sveriges Kommuner och Landsting (2015), Kommungruppsindelning,  
<http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsin
delning.2051.html>, tillgänglig 2015-04-13. 
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6.1 Partiernas nomineringsarbete 

Centerpartiet 

Centerpartiet i den större staden hade 500 medlemmar. 
Nomineringsarbetet inför valet leddes av en nomineringskommitté, 
där ingen som kandiderade själv fick ingå. Alla medlemmar bjöds in 
att nominera kandidater under förnomineringen. Kandidaterna fick 
sedan inför det kommande provvalet skriva en presentation som 
lades ut på internet. En femtedel av medlemmarna röstade i 
provvalet, då tio kandidater skulle rangordnas. Provvalsresultatet 
hade stor betydelse för den slutliga sammansättningen av listan. 
Dock skedde vissa justeringar för att få varvade listor. För att 
synliggöra de nya kandidaterna, tog partiet fram två olika listor. En 
med tidigare förtroendevalda och en med kandidater som inte varit 
politiskt aktiva tidigare. I valet 2010 var det 2 män och 2 kvinnor 
som blev valda från partiet. 

Centerpartiet i den varuproducerande kommunen hade också 500 
medlemmar. Nomineringsarbetet inför valet leddes av en 
nomineringskommitté, där ingen som kandiderade själv fick ingå. 
Alla medlemmar bjöds in att nominera kandidater under 
förnomineringen. På förnomineringsstämman fick styrelsen i 
uppdrag att rekrytera ytterligare kandidater för att listan skulle 
täcka alla delar av kommunen. En tredjedel av medlemmarna 
röstade i provvalet, då fem kandidater skulle rangordnas. 
Provvalsresultatet hade stor betydelse för den slutliga 
rangordningen av kandidaterna, som fördelades på två listor efter 
bostadsort. Listorna varvades inte, men provvalsresultatet gjorde 
att det ändå blev en relativt jämn könsfördelning på listan. I valet 
2010 var det 4 män och 2 kvinnor som blev valda från partiet. 

Centerpartiet i förortskommunen hade 30 medlemmar. 
Nomineringsarbetet inför valet leddes av styrelsen efter beslut av 
årsstämman. Alla medlemmar bjöds in att nominera kandidater 
under förnomineringen. Styrelsen rekryterade även kandidater 
aktivt. Omkring 75 procent av medlemmarna röstade i provvalet, 
då tio kandidater skulle rangordnas. Provvalsresultatet hade stor 
betydelse för den slutliga rangordningen av kandidaterna, men 
listan kompletterades av strategiska skäl i efterhand med en yngre 
kvinna på andra plats. De fyra översta namnen på listan varvades 
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utifrån kön. I valet 2010 var det 2 män och 1 kvinna som blev valda 
från partiet. 

Centerpartiet i glesbygdskommunen hade 100 medlemmar. 
Nomineringsarbetet inför valet leddes av valberedningen. Alla 
medlemmar bjöds in att nominera kandidater under 
förnomineringen. Styrelsen rekryterade även kandidater genom att 
aktivt värva nya medlemmar till partiet. Utifrån inkomna förslag 
satte valberedningen samman en lista. En jämn könsfördelning sågs 
som viktig, men listan blev inte helt varvad eftersom färre kvinnor 
än män ville kandidera. I valet 2010 valdes 4 män och 3 kvinnor från 
partiet. 

Folkpartiet 

Folkpartiet i den större staden hade 300 medlemmar. 
Nomineringsarbetet inför valet leddes av en nomineringskommitté. 
Inför valet tillämpades ”öppna nomineringar”, dvs. via annonser i 
lokaltidningen bjöds även icke-medlemmar in att nominera 
kandidater. En tredjedel av medlemmarna röstade i provvalet, då 
fem kandidater skulle väljas (inte rangordnas). Provvalsresultatet 
hade stor betydelse för den slutliga sammansättningen av listan, 
men rangordningen justerades för att fördelningen mellan 
kandidaterna skulle vara rättvis utifrån kön, ålder och etnicitet. 
Listan var varvad på de tio översta platserna. I valet 2010 var det 2 
män och 2 kvinnor som blev valda från partiet. 

Folkpartiet i den varuproducerande kommunen hade 60 
medlemmar. Nomineringsarbetet inför valet leddes av 
valberedningen i samarbete med styrelsen. Alla medlemmar bjöds 
in att nominera sig själva eller andra medlemmar. Styrelsen arbetade 
även aktivt med att rekrytera nya medlemmar. Valberedningen och 
styrelsen diskuterades sig fram till en rangordning på listan. En 
jämn könsfördelning och fler yngre kandidater såg som viktigt. 
Listan varvades inte eftersom det ansågs gå emot partiets ideologi. I 
valet 2010 var det 2 män och 1 kvinna som blev valda från partiet. 

Folkpartiet i förortskommunen hade 30 medlemmar. 
Nomineringsarbetet inför valet leddes av valberedningen, där ingen 
som kandiderade själv fick ingå. Valberedningen arbetade nära 
styrelsen. Alla medlemmar bjöds in att nominera kandidater. 
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Dessutom arbetade styrelsen med att rekrytera nya medlemmar 
genom olika tillställningar och personliga kontakter. Hälften av 
medlemmarna deltog i provvalet, då 3–5 kandidater skulle väljas 
(inte rangordnas). Kvinnor utgjorde en majoritet i partiet, både 
bland medlemmarna och de förtroendevalda. Partiet valde att inte 
varva listan, utan att låta kvinnorna vara överrepresenterade. I valet 
2010 var det 3 kvinnor som blev valda från partiet. 

Folkpartiet i glesbygdskommunen hade 40 medlemmar. Styrelsen 
ansvarade för nomineringsarbetet. Alla medlemmarna bjöds in att 
nominera kandidater, även icke-medlemmar. Därefter hölls ett 
medlemsmöte då rangordningen av kandidaterna diskuterades och 
fastställdes vid sittande bord. Styrelsen fick därutöver i uppdrag att 
fylla listan med ytterligare några namn. Listan varvades så långt 
antalet kvinnliga kandidater räckte (t.o.m. åttonde plats). I valet 
2010 var det 1 man och 1 kvinna som blev valda från partiet. 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna i den större staden hade 100 medlemmar. 
Nomineringsarbetet inför valet leddes av en nomineringskommitté, 
där det ingick redan valda fullmäktigeledamöter. Alla medlemmar 
bjöds in att nominera kandidater, dock inte sig själv. Även icke-
medlemmar kunde nomineras. Provvalsresultatet hade stor 
betydelse för den slutliga sammansättningen av listan, men 
rangordningen justerades för att listan skulle bli varvad. I valet 
2010 var det 2 kvinnor och 2 män som blev valda från partiet. 

Kristdemokraterna i glesbygdskommunen hade 70 medlemmar. 
Nomineringsarbetet inför valet leddes av styrelsen. Alla 
medlemmar bjöds in att nominera sig själva eller andra medlemmar. 
Dessutom arbetade styrelsen med att rekrytera nya medlemmar 
genom olika tillställningar och personliga kontakter. Ungefär en 
tredjedel av medlemmarna deltog i provvalet. Provvalsresultatet 
hade stor betydelse för den slutliga sammansättningen av listan, 
men rangordningen justerades för att försöka varva listan. Ingen 
kvinna ville dock stå på valbar plats. I valet 2010 var det 2 män som 
blev valda från partiet. 

Kristdemokraterna i den varuproducerande kommunen och i 
förortskommunen valde att inte delta i undersökningen. 
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Miljöpartiet 

Miljöpartiet i den större staden hade 200 medlemmar. 
Nomineringsarbetet inför valet leddes av valberedningen. Alla 
medlemmar bjöds in att nominera sig själva eller andra medlemmar. 
I det webbaserade provvalet, där samtliga nominerade kandidater 
skulle rangordnas, röstade hälften av medlemmarna. 
Provvalsresultatet hade betydelse för sammansättningen av listan, 
men rangordningen justerades utifrån partiets nationella och lokala 
kriterier, såsom varvade listor och etnisk mångfald. Listan 
presenterades på ett medlemsmöte, där de närvarande 
medlemmarna fick rangordna kandidaterna på nytt utifrån 
valberedningens förslag. I valet 2010 var det 3 män och 3 kvinnor 
som blev valda från partiet. 

Miljöpartiet i den varuproducerande kommunen hade 25 
medlemmar. Nomineringsarbetet inför valet leddes av 
valberedningen. Alla medlemmar tillfrågades om de ville kandidera. 
Därefter hölls ett möte med de intresserade kandidaterna, då man 
diskuterade sig fram till placeringarna på listan. Listan var varvad 
utifrån partiets riktlinjer nationellt. I valet 2010 var det 1 man och 1 
kvinna som blev valda från partiet. 

Miljöpartiet i förortskommunen valde att inte delta i 
undersökningen. Miljöpartiet ställde inte upp i kommunalvalet i 
glesbygdskommunen. 

Moderaterna 

Moderaterna i den större staden hade 300 medlemmar. 
Nomineringsarbetet inför valet leddes av en nomineringskommitté. 
Alla medlemmar tillfrågades om de ville kandidera. Partiets 
föreningar bjöds också in att nominera kandidater. De nominerade 
kandidaterna utvärderades istället utifrån tidigare uppdrag samt 
intervjuer. Partiet hade centralt rekommendationer om att var 
femte kandidat på listan skulle vara ny samt att det skulle vara en 
jämn könsfördelning, geografisk spridning, etnisk mångfald och en 
jämn åldersfördelning. Eftersom det fanns många kandidater var 
det lätt att följa rekommendationerna, förutom när det gällde 
etnisk mångfald. Listan varvades efter kön. I valet 2010 var det 6 
män och 7 kvinnor som blev valda från partiet. 
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Moderaterna i den varuproducerande kommunen hade 400 
medlemmar. Nomineringsarbetet leddes av en 
nomineringskommitté, som bestod av representanter från styrelsen 
och fullmäktige. Nomineringskommittén utgick från föregående 
vals lista samt tog kontakt med aktiva medlemmar för att rekrytera 
nya kandidater. När kandidaterna skulle rangordnas beaktades 
antalet personröster i valet 2006 samt kandidaternas engagemang 
och intresse. Dessutom togs hänsyn till riktlinjer från central nivå 
gällande jämn könsfördelning, etnisk mångfald och yngre 
medelålder. I valet 2010 var det 5 män och 2 kvinnor som blev valda 
från partiet.  

Moderaterna i förortskommunen hade 150 medlemmar. 
Nomineringsarbetet leddes av en nomineringskommitté, som bl.a. 
inkluderade partiets kommunalrådskandidat samt ordföranden. 
Inför valet arbetade partiet aktivt med att rekrytera nya 
medlemmar i olika sammanhang. En fjärdedel av medlemmarna 
röstade i provvalet, där fem kandidater fick väljas. 
Provvalsresultatet hade stor betydelse för den slutliga 
sammansättningen av listan, men rangordningen justerades något 
för att få fler kvinnor högre upp. Listan var inte varvad. I valet 2010 
var det 6 män och 3 kvinnor som blev valda från partiet. 

Moderaterna i glesbygdskommunen hade 50 medlemmar. 
Nomineringsarbetet leddes av valberedningen i samarbete med 
styrelsen. Alla medlemmar bjöds in att anmäla intresse för att 
kandidera. Mer än hälften av medlemmarna röstade i provvalet, där 
max tio kandidater skulle rangordnas. Provvalsresultatet hade stor 
betydelse för rangordningen, men den justerades något för att 
listan skulle bli varvad i enlighet med rekommendationer från 
partiet nationellt. Listan varvades så långt antalet kvinnliga 
kandidater räckte (t.o.m. artonde plats). Det fanns en 
rekommendation inom partiet att var femte kandidat skulle vara 
helt ny, vilket uppnåddes genom en värvningskampanj i början av 
nomineringsarbetet. I valet 2010 var det 3 män och 3 kvinnor som 
blev valda från partiet. 
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Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna i den större staden hade 1 000 medlemmar. 
Nomineringsarbetet leddes av valberedningen, där kommunalrådet 
ingick. Valberedningen var stor och representerade de många s-
föreningarna. Alla s-föreningar (inte enskilda medlemmar) bjöds in 
att nominera kandidater. Tidigare ledamöter fick fortsätta om de 
skött sitt uppdrag. Partiet ställde upp med fyra listor som var och 
en representerade en kommundel. När listorna sattes samman 
prioriterades en jämn könsfördelning, geografisk spridning, etnisk 
mångfald och en representativ åldersfördelning. Kommunalrådet 
toppade alla fyra listor. Alla listor var varvade. I valet 2010 var det 
13 män och 12 kvinnor som blev valda från partiet. 

Socialdemokraterna i den varuproducerande staden hade 300 
medlemmar. Nomineringsarbetet leddes av valberedningen. Alla 
medlemmar bjöds in att nominera sig själva eller andra medlemmar. 
Valberedningen arbetade även aktivt med att rekrytera kandidater. 
Det var framför allt svårt att hitta kvinnliga kandidater samt yngre 
kandidater. Ålder, kön och bostadsort var dock ändå viktiga 
kriterier vid rangordningen av kandidaterna. De som redan hade 
uppdrag och ville sitta kvar fick göra det. I valet 2010 var det 7 män 
och 6 kvinnor som blev valda från partiet. 

Socialdemokraterna i förortskommunen hade 200 medlemmar. 
Nomineringsarbetet leddes av valberedning, där även styrelsen 
ingick. Alla medlemmar bjöds in att nominera sig själva eller andra 
medlemmar. Valberedningen kontaktade även dem som redan satt i 
fullmäktige. Det var i hög grad kandidaternas egna önskemål som 
avgjorde placeringen på valsedeln. De flesta nominerade ville helst 
stå på icke-valbar plats. Listan var varvad. I valet 2010 var det 3 män 
och 3 kvinnor som blev valda från partiet. 

Socialdemokraterna i glesbygdskommunen hade 200 medlemmar. 
Valberedningen och styrelsen ansvarade för nomineringsarbetet. 
Arbetarkommunens fyra s-föreningar (inte enskilda medlemmar) 
bjöds in att nominera kandidater. Styrelsen sammanställde sedan en 
lista utifrån s-föreningarnas förslag. Listan var varvad utifrån kön. I 
valet 2010 var det 7 män och 6 kvinnor som blev valda från partiet. 
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Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet i den större staden hade ett par hundra medlemmar. 
Nomineringsarbetet leddes av en valberedning. Alla medlemmar 
bjöds in att nominera sig själva eller andra medlemmar. Ungefär 
hälften av medlemmarna deltog i provvalet, där de skulle rangordna 
fem kandidater på en lista med kvinnliga kandidater och fem 
kandidater på en lista med manliga kandidater. För att rösten skulle 
vara giltig, var man tvungen att rösta på båda listorna. 
Provvalsresultatet hade stor betydelse för den slutliga 
sammansättningen av listan, då kandidater plockades från 
respektive provvalslista så listan blev varvad. Manslistan var längre 
än kvinnolistan, vilket innebar att flera kvinnliga medlemmar 
övertalades att stå med på slutet. I valet 2010 var det 3 män och 4 
kvinnor som blev valda från partiet. 

Vänsterpartiet i den varuproducerande kommunen hade 30 
medlemmar. Nomineringsarbetet leddes av styrelsen. Alla 
medlemmar bjöds in att nominera sig själva eller andra medlemmar. 
Styrelsen arbetade även aktivt med att rekrytera kandidater. Hur 
kandidaterna skulle rangordnas diskuterades och fastställdes på ett 
medlemsmöte. Listan toppades av tre kvinnor. I valet 2010 var det 
2 kvinnor som blev valda från partiet. 

Vänsterpartiet i förortskommunen hade 10 medlemmar. Inför 
valet annonserade partiet i lokaltidningen efter såväl nya 
medlemmar som kandidater. Nomineringsarbetet leddes av 
ordföranden, som skrev en lista med tänkbara kandidater i 
bokstavsordning och skickade denna till medlemmarna för att 
kontrollera att alla intresserade fanns med. Därefter hölls ett 
medlemsmöte då man diskuterade sig fram till rangordningen. I 
valet 2010 var det 1 man som blev vald från partiet. 

Vänsterpartiet i glesbygdskommunen valde att inte delta i 
undersökningen. 
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6.2 De kommunala kontexterna 

Den större staden 

Den större staden är en ytmässigt stor kommun med omkring 100 
000 invånare. Av befolkningen var 21 procent i åldern 19–29 år och 
12 procent var 65 år eller äldre. Omkring 10 procent var utrikes 
födda. Det fanns en högskola och flera gymnasieskolor i 
kommunen. Efter valet 2010 var det 14 procent av fullmäktiges 
ledamöter som var under 30 år och 14 procent som var över 65 år. 
Kvinnorepresentationen var 49 procent och det var 11 procent av 
fullmäktiges ledamöter som var utrikes födda. Av de 9 partier som 
ställde upp i kommunalvalet, hade 4 partier en kvinna som 
förstanamn på valsedeln. 

De flesta partierna i kommunen hade kvinno-, ungdoms- och 
studentföreningar. I några fall fanns det även invandrar- och 
seniorföreningar. Partierna hade generellt sett många medlemmar 
och gav en samstämmig bild när de beskrev tillgången på 
kandidater inför kommunalvalet. De berättade att det var lätt att 
engagera studenter och andra yngre, men att dessa försvinner från 
partipolitiken när de bildar familj. Även tillgången på äldre 
kandidater beskrevs som god. Det var istället ett underskott på 
kandidater i 30- och 40-årsåldern. Inget parti beskrev någon brist 
på kvinnliga kandidater, även om antalet manliga kandidater i de 
flesta fall var större. Alla partier varvade sina listor utifrån kön. Det 
var dock få av partierna som hade någon särskild strategi för att 
inkludera utrikes födda på valsedlarna, även om etnisk mångfald 
ändå fanns med i några partier som ett viktigt kriterium. Flera 
partier såg det som en uppenbar brist att det saknades invandrare 
på valsedlarna. Trots att kommunen är stor till ytan, ansåg de flesta 
partierna att kommundel inte är en viktig faktor att beakta i 
nomineringsarbetet. 

Den varuproducerande kommunen 

Den varuproducerande kommunen hade omkring 20 000 invånare 
på en relativt stor yta. Av befolkningen var 12 procent i åldern 19–
29 år och 16 procent 65 år eller äldre. Omkring 15 procent var 
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utrikes födda. Det fanns en gymnasieskola i kommunen. Efter valet 
2010 var det inga av fullmäktiges ledamöter som var under 30 år, 
medan 20 procent av ledamöterna var över 65 år. 
Kvinnorepresentationen var 40 procent och det var 11 procent av 
fullmäktiges ledamöter som var utrikes födda. Av de 9 partier som 
ställde upp i kommunalvalet, hade 4 partier en kvinna som 
förstanamn på valsedeln. 

Partierna beskrev överlag problem med att rekrytera såväl 
medlemmar som kandidater. Några av partierna hade flera hundra 
medlemmar, men hade en hög medelåldern och få kvinnliga 
medlemmarna som ville ta uppdrag. Det beskrevs som svårt att 
engagera yngre i partiarbetet. Många aktiva yngre flyttade efter 
några år från kommunen för att studera eller söka arbete. De flesta 
partierna hade inga aktiva invandrare alls, fastän de egentligen 
verkade anse det vara viktigt, medan två av partierna berättade att 
de hade en invandrare vardera på listan. Lite motsägelsefullt är att 
problemen med att rekrytera medlemmar och kandidater beskrevs 
som större i partierna med många medlemmar än i de mindre 
partierna. De olika kommundelarna hade mycket stor betydelse i 
nomineringsarbetet. De flesta partierna eftersträvade en god 
geografisk spridning bland kandidaterna. 

Förortskommunen 

Förortskommunen är liten till ytan med omkring 15 000 invånare. 
Av dessa var 10 procent i åldern 19–29 år och 11 procent 65 år eller 
äldre. Omkring 10 procent av befolkningen var utrikes födda. Det 
fanns ingen gymnasieskola i kommunen. Efter valet 2010 var det 
7 procent av fullmäktiges ledamöter som var under 30 år och 
7 procent som var över 65 år. Kvinnorepresentationen var 
45 procent och det var 3 procent av fullmäktiges ledamöter som var 
födda utomlands. Av de 9 partier som ställde upp i kommunalvalet, 
hade 3 partier en kvinna som förstanamn på valsedeln. 

Partierna i kommunen var relativt små. Alla partier berättade om 
problem att rekrytera medlemmar, framförallt medlemmar under 
30 år. Kommunen saknade en egen gymnasieskola, vilket innebar 
att politiskt intresserade tonåringar ofta engagerade sig i 
grannkommunerna där de gick i skolan. Efter gymnasiet flyttade 
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många från kommunen. Några partier berättade att det vissa år 
kunde uppstå en aktiv ungdomsförening inom partierna, som dock 
lika snabbt försvann när dessa medlemmar flyttade från 
kommunen. In- och utflyttningen i kommunen beskrevs av 
partierna generellt som hög, vilket medförde att det kunde vara 
svårt att hitta en kontinuitet i partiarbetet. Kommunen var liten till 
ytan, men bestod ändå av flera tätorter. Detta saknade dock i stort 
betydelse i nomineringsarbetet i alla partier. Även etnisk mångfald 
beskrevs av alla partier som en icke-fråga, vilket motiverades med 
att det fanns få invandrare i kommunen.  

Glesbygdskommunen 

Glesbygdskommunen hade en stor area och en liten befolkning, 
bara några tusen invånare. Av befolkningen var 11 procent i åldern 
19–29 år och 20 procent 65 år eller äldre. Omkring 8 procent av 
befolkningen var utrikes födda. Det fanns ingen gymnasieskola i 
kommunen. Efter valet 2010 var det 7 procent av fullmäktiges 
ledamöter som var under 30 år och 16 procent som var över 65 år. 
Kvinnorepresentationen var 42 procent och det var 6 procent av 
fullmäktiges ledamöter som var utrikes födda. Av de 7 partier som 
ställde upp i kommunalvalet, hade 2 partier en kvinna som 
förstanamn på valsedeln. 

Partierna i kommunen hade generellt få medlemmar. Samtidigt 
arbetade de flesta partierna ständigt med att möta medborgare och 
rekrytera nya medlemmar i mer otraditionella sammanhang runt 
om kommunen. Alla partier upplevde problem med att rekrytera 
yngre medlemmar. Många unga flyttade från kommunen och 
partierna såg det som problematiskt att själva ta initiativ till en 
aktiv ungdomsverksamhet i partiet. Alla partier arbetade med att få 
en jämn könsfördelning på listorna, men flera beskrev att det var 
svårt att få de kvinnliga medlemmarna att vilja stå med på listan. 
Kommunen var stor till ytan och flera av partierna uppgav att 
geografisk spridning bland kandidaterna var väldigt viktigt. Andra 
partier förespråkade istället kommunen som en enhet. 
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6.3 Resultat 

Genomgången av de 23 partiföreningarna visar både skillnader och 
likheter i nomineringsarbetets normer, rutiner och organisering. I 
vissa fall leddes nomineringsarbetet av föreningens tyngsta 
politiker i kommunen, medan det i andra fall var tydligt reglerat att 
den som själv kandiderade inte skulle ingå i nomineringsarbetet. En 
partiförening arbetade med helt öppna nomineringar, men i övrigt 
var det vanligast att alla medlemmar bjöds in att lämna 
namnförslag. I många fall, men inte alla, kunde man även föreslå sig 
själv. I några föreningar låg fokus istället på att aktivt tillfråga alla 
medlemmar om de var intresserade, istället för att uppmana 
medlemmarna att föreslå andra personer. Rådgivande provval var 
vanligt förekommande. Det motiverades med att det var 
demokratiskt och gav en bra fingervisning om vad väljarna troligen 
tyckte. En nackdel som nämndes var att nya kandidater 
missgynnas. Hur själva provvalet genomfördes varierade utifrån 
antal kandidater som skulle väljas eller rangordnas och hur 
poängsättningen gick till. I några av de minsta partiföreningarna 
med bara 10-20 medlemmar skedde nästan hela 
nomineringsprocessen istället på ett medlemsmöte, där 
medlemmarna i grupp diskuterade sig fram till hur listan skulle se 
ut. Omvalsprincipen, d.v.s. en norm att sittande politiker får 
behålla sina uppdrag kommande mandatperiod om de själva vill, var 
genomgående stark i partierna. 

De allra flesta partiföreningar eftersträvade varvade listor eller 
en så jämn könsfördelning som möjligt. Det var bara i ett par fall 
som de tog avstånd från könskvotering av ideologiska skäl, men 
även där sågs det som positivt med en jämn könsfördelning. Även 
när det gäller övriga grunder för social representativitet, såsom 
ålder och etnisk mångfald, var föreningarna generellt positiva och 
engagerade. Få av föreningarna diskuterade däremot en strategi för 
att rekrytera äldre kandidater, trots att äldre länge varit 
underrepresenterade i kommunpolitiken och fortfarande är det i 
riksdagen. 

Så gott som alla partiföreningar argumenterade för social 
representativitet på samma sätt: en jämn könsfördelning är viktig 
därför att kvinnor och män har olika erfarenheter och olika 
intressen, vilket påverkar politikens innehåll. Flera föreningar 
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argumenterade även för att det handlar om demokrati och rättvisa 
och att det är en självklarhet att kvinnor ska delta i politiken precis 
som de deltar i övriga samhället. Några partiföreningar 
argumenterade även för partiets ideologiska förankring i 
jämställdhet och feminism och att man måste föregå med gott 
exempel i jämställdhetsarbetet. Det fanns inga tydliga skillnader i 
argumentationen mellan partierna.  

Ett genomgående tema var bristen på kandidater, framförallt vad 
gäller kvinnor, invandrare och yngre. I flera av kommunerna 
beskrevs hur de yngre flyttar från kommunen och att det är svårt 
att bygga upp en bestående ungdomsverksamhet. Det upplevdes 
också vara svårt för partiförningarna att rekrytera yngre 
medlemmar när man saknar nätverk. Istället efterlystes yngre 
”eldsjälar” som kunde skapa dessa nätverk och få med sig andra 
yngre.  

Det verkar således inte finnas några explicit diskriminerande 
praktiker i själva nomineringsarbetet, som skulle kunna missgynna 
kvinnor och andra underrepresenterade grupper. Ett problem 
verkar istället vara att partiföreningarna först under det pågående 
nomineringsarbetet upptäcker den skeva fördelningen vad gäller 
kön och etnisk mångfald bland föreningens aktiva medlemmar. Då 
har det varit svårt att hitta nya medlemmar som ville stå på listan. 
Här är det tydligt att det krävs mer långsiktiga strategier inom 
partierna, där nya medlemmar rekryteras i mycket god tid innan 
nomineringsarbetet påbörjas och att dessa ges möjlighet att skaffa 
sig erfarenhet och kunskap inom partiet. I flera fall beskrevs det 
hur kvinnliga medlemmar övertalats att stå med på listan vid 
tidigare val trots stor tveksamhet och hur dessa sedan hoppade av 
sina uppdrag ganska snart efter valet. Några partiföreningar 
arbetade aktivt med studiecirklar och ”politikerskolor” för att 
slussa in nya medlemmar i det politiska arbetet. Andra lät nya 
medlemmar börja som ersättare i en nämnd för att på så sätt få en 
chans att utvecklas som politiker. Samtidigt är det mycket stora 
skillnader mellan partiföreningarna med avseende på medlemsantal 
och resurser. Ett dylikt arbete är sannolikt enklare i de större 
föreningarna med flera hundra medlemmar än i de med ett tiotal 
medlemmar.   
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7 Sammanfattning och slutsatser 

Att den sociala representativiteten i politiken spelar roll för både 
politikens innehåll och för demokratin är idag allmänt accepterat. 
Trots detta är kvinnor, yngre och invandrare fortfarande 
underrepresenterade i kommunpolitiken. Detta gäller i 
kommunfullmäktige som väljs av medborgarna i allmänna val, men 
det gäller i ännu högre grad bland de indirekt valda ledamöterna i 
kommunerna i styrelser och på ordförandeposter. Dessa ledamöter 
väljs av kommunfullmäktige efter förslag från partierna. 

En förklaring till den ojämna könsfördelningen kan vara att 
kvinnor missgynnas i nomineringsprocessen. Det innebär i så fall 
att partierna efterfrågar och förespråkar färre kvinnor än män. En 
annan förklaring kan vara att kvinnor av olika skäl är mindre 
intresserade av politiska uppdrag än vad män är. Tidigare studier 
har visat att kvinnor i lägre grad än män anser sig vara tillräckligt 
kvalificerade för politiska uppdrag.53 Därutöver uttrycker kvinnor 
större svårigheter att kombinera politiska uppdrag med livet i 
övrigt än vad män gör.54 Förmodligen är båda förklaringarna giltiga. 
Föreliggande rapport visar att många partier eftersträvar en jämn 
könsfördelning i kommunalvalet, men att de i vissa fall upplever ett 
underskott på kvinnliga kandidater. Samtidigt är det så att även om 
det snarare är regel än undantag att partierna varvar sina listor, så 
blir förstanamnet ofta oreflekterat en man. Formellt har alltså 
kvinnor och män samma möjligheter, men i realiteten verkar 
politikernas kön på något sätt sortera upp och styra 
karriärmöjligheterna och uppdragsvilligheten. 

                                                                                                                                                          
53 Lawless & Fox 2010. 
54 Erlingsson & Öhrvall 2010. 
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Partierna ses som ”grindvakter” till politikens församlingar. 
Partierna har ett mycket stort ansvar i sitt arbete med att rekrytera 
och nominera politiker. Könskvotering i form av varvade listor har 
visat sig vara ett effektivt verktyg för att öka 
kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige. Kvotering är dock 
svårare att tillämpa när det gäller andra grupptillhörigheter, såsom 
ålder och etnicitet, och fungerar inte när partiet bara ska utse en 
kandidat. Det handlar inte heller bara om att ”öppna grinden”. Det 
är lika viktigt att ge nya politiker goda förutsättningar för sitt 
uppdrag. För att förbättra den sociala representativiteten krävs det 
långsiktiga strategier både inom och mellan partierna för att 
rekrytera medlemmar och för att låta alla partimedlemmar oavsett 
bakgrund meritera sig samt känna sig inkluderade i politiken.  

Partierna måste dessutom kritiskt granska de normer och 
kriterier som avgör vem som nomineras och inte. Detta gäller 
framför allt i nomineringen till indirekt valda poster, där 
könsfördelningen i många fall fortfarande är väldigt skev. Män 
dominerar på ordförandeposter, som gruppledare, som 
heltidspolitiker och som förstanamn på valsedlarna. När listorna 
ska sättas samman eftersträvas och uppnås ofta en relativt jämn 
könsfördelning sett till listan i helhet, men när partierna ska utse en 
enda politiker till ett viktigt uppdrag tenderar det fortfarande att bli 
en man. Eftersom många av partierna bara har ett fåtal mandat ute i 
kommunerna, kan det ofta vara viktigare för 
kvinnorepresentationen vem som toppar valsedeln än om partiet 
tillämpar könskvotering eller inte.   
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