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Kvinder og politisk reprcesentation i Danmark 

Ann-Dorte Christensen og Paul Knopp Damkjrer 

Indledning 

Siden de danske kvinder fik stemmeret og blev valgbare til Folketinget i 1915, er der sket 

markante rendringer i kvinders forhold til politik - bade i snrever forstand i relation til 

kvindereprresentation i det formelle politiske system og i mere bred forstand i relation til 

kvinders forhold til den offentlige politiske sfrere. Der er kun gaet ca. 80 ar, hvilket viI sige, at 

ogsa nogle af de nulevende reldste kvindegenerationer har oplevet, kvinder som "newcomers" 

i politik - i fprste omgang mest ved stemmeumerne og i mindre grad som folkevalgte politikere. 

Der skulle nemlig ga adskillige ar, inden stemmeretten for alvor rokkede ved mandsdominansen 

i Folketinget. Frem til efter 2. Verdenskrig la kvindereprresentationen et godt stykke under 5 

procent; i 50'erne og 60'erne omkring 10 procent; i 70'erne omkring 20 procent for endelig i 

80'erne og 90'erne fprst at nrerme sig og siden at bevrege sig lidt over 30 procen!. Det er denne 

udvikling, som Drude Dahlerup har betegnet som en bevregelse fra en liIle til en stor rninoritet.! 

Udviklingen i kvinders forhold til politik i de sidste 30 ar kan karakteriseres som en 

bevregelse fra marginalisering til integration. Det er derfor i en dansk sammenhreng ikke 

relevant kun at fokusere pa kvinders udelukkelse og marginalisering i politik, men snarere at 

diskutere processen fra marginalisering til integration. Hvad er drivkrrefterne og irnplikationerne 

i denne proces? H vad har den betydet for kvinderne og for den politiske kultur? Er 

kpnsulighederne i politik forsvundet? Er politikken blevet mere kvindevenlig? Gpr det rned andre 

ord overhovedet nogen forskel? Det er nogle af de spiilrgsmal, der gang pa gang rejses. 

Stigningen i kvindereprresentationen rna ses i sammenhreng med en bredere kvindepolitisk 

mobilisering. Selv om en del af denne mobilisering - der fprst og fremmest fandt sted i 70'erne 

og begyndelsen af 80'erne - for en stor dels vedkommende gik uden om elitepolitikken og de 

I DahJerup Drude 1988B . 
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politiske partier, sa har den haft en indirekte og afsrnittende effekt - fx pa det kvindepolitiske 

arbejde i de politiske partier og i det formelle politiske system. Der har saJedes vreret et tret 

sarnspil mellem det som er blevet betegnet som magten "fra oven" og "fra neden"3 . Med 

kvinders indtog i det offentlige rum fulgte et opglilr med de gamle stereotype kvinderoller og et 

brud med kvinders entydige forankring i farnilien. 

Den danske udvikling er selvflillgelig prreget af de srerlige forhold, der kendetegner en dansk 

politisk kultur. Men den er samtidig tret forbundet med parallelle udvikIinger i de andre nordiske 

lande. Med enkelte variationer har de nordiske kvinder marcheret side og side ind i det formelle 

politiske system de sidste 30 if, og forskningen pa omni.det har da ogsa i vid udstrrekning forslilgt 

at forklare ikke kun den specifikke udvikIing i de enkelte lande, men ogsa de nordiske forskelle 

og ligheder. Flere nordiske kvindeforskere har argumenteret for, at der findes en nordisk 

konspolitisk model, som primrert er kendetegnet af, at adskillelsen mellem det private og det 

offentlige har mistet noget af sin klilnssegregerende karakter.4 

I denne artikel vii vi f¢rst vise udvikIingen i kvindereprresentation, bl.a. i de politiske partier 

og de forskellige dele af det politiske system. Dernrest viI vi diskutere forklaringer pa 

kvindesp¢rgsmltlets integration i den politiske kultur i Danmark. Vi fremhrever her den politiske 

mulighedsstrUktur, der har vreret aben over for nye krav og nye grupper. Derudover argumenterer 

vi for, at der har vreret og fortsat er en uheldig polarisering mellem det negative og det positive 

syn pa forholdet mellern kliln og politik. Det negative syn fokuserer pa kvinders marginalisering 

og strukturelle magtesl¢shed i samfundet og pa skabelsen og genskabelsen af klilnshierarkierne 

i politik. Det positive syn fokuserer derimod pa kvinders integration og magtmobiliseringsproces. 

H vad der matte vrere tilbage af k¢nsuligheder forklares inden for denne tradition typisk med 

"efterslreb".5 Som en a1ternativ forklaring viI vi pa baggrund af udvikIingen argumentere for, at 

der for det flilrste har vreret en usamtidighed mellern teori og praksis og for det andet, at det 

1 Togeby L. 1992 

l Magt fra oven og magt fra neden betegner samspillet mellem pa den ene side kvindespwrgsmAiets 
institutionalisering i staten og pa den anden side kvindemobiliseringen og spredningen af kvindebevregelsens 
aktiviteter. Se fx Christensen og Siim 1990. 

4 Se fx Siim 1994 

S Som repnesentant for den negative opfattelse kan nrevnes Yvonne Hirdmanns genusteori (se fx Hirdmann, 1988 
og 1990), og som repr",sentant for den positive kan nrevnes Nina Raaums efterslrebstilgang (Raaum, 1995A og 
1995B). 
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interessante sp{llrgsmru ikke sa meget er diskussionen om "det negative" over for "det positive", 

men nrermere at underS{llge processeme i kvinders politiske integration, samt hvad indholdet og 

effekteme af denne integrationsproces har vreret. 

1. Udviklingen i kvindereprCBsentationen 

1.1. Kvindesp0rgsmalets placering i de politiske partier 

I modsretning til de andre nordiske og flere europreiske lande har der ikke i Danmark vreret 

tradition for selvstrendige kvindeorganiseringer i tilknytning til de politiske partier. Fx har Drude 

Dahlerup i en underS{llgelse af kvindemes organisering i det danske socialdemokrati (1908-69) 

vist, hvor stor en modstand der var i den danske arbejderbevregelse mod en selvstrendig 

kvindeorganisering.6 

Udviklingen er paradoksal, nar man samtidig tager i betragtning, at Danmark helt tilbage fra 

1885 har haft en selvstrendig faglig kvindeorganisation (Kvindeligt Arbejderforbund). Debatten 

omkring kvindeorganisering kom bl.a. op pa socialdemokratiets kongres i 1908, efter at kvinder 

havde faet kommunal valgret. 

"I Anledning af, at Kvinderne ved Vedtagelsen af den kommunale Valglov kaldes til 

Deltagelse i det offentlige Liv, bliver Sporgsmaalet om Kvindernes Tilslutning til politisk 

Organisation paatrcengende. 

Partikangressen kan kun anerkende en ArbejderbevCEgelse, den socialistiske, og maa 

derfor hCEvde, at der iblandt Arbejderkvinderne ikke er Plads for en sCErlig 

KvindebevCEgelse eller et seperat Kvindeparti. 

Pii det filkonomiske omrade har Kvinderne fundet deres Plads i Fagforeningerne, der 

varetager saavel MCEnds som Kvinders Interesser. Kun for saadanne Fag eller 

Arbejdergrupper, hvor MCEnd ikke beskceftiges, er sCErlige Kvindefagforeninger paa deres 

Plads, og disse har endda, hvad der er ganske naturligt, sluttet sig til den faglige 

Centralorganisation. ." (citeretfra Drude Dahlerup 1979, p.5) 

Socialdemokratiet tog altsa afstand fra seperate kvindeorganiseringer inden for partiet, og de 

accepterede dem n{lldtvunget inden for fagbevregelsen, men udelukkende hvor de kunne 

begrundes i en "naturlig" k{llnsarbejdsdeling. Det danske socialdemokrati adskilte sig her fra 

, Dahlerup Drude, J 979 
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s!'5sterpartieme i de fleste andre nordiske og europreiske lande, hvor der i lighed med en rrekke 

andre partier er opbygget en tradition for selvstrendige kvindeforbund inden for de poltiske 

partier. 

I stedet for kvindeforbund blev der i Socialdemokratiet dannet kvindeudvaIg i perioden fra 

ca. 1929-69. De fungerede ikke som selvstrendige kvindeorganiseringer med egen medlemsskare 

og eget program, men aIene som udvaIg under de lokaIe partiforeninger. If!'5Ige Drude Dahlerup 

var kvindeudvalgene mere rettet mod at forrnidle partiledelsens holdninger til kvindeme end den 

anden vej, og hun giver en rrekke eksempler pa, at udvalgene kom i konflikt med partiledelsen 

ide tilfrelde, hvor de !'5nskede at hS;:Sjne deres status.7 

Disse historiske debatter handler grundlreggende om forholdet melIem k!'5n og klasse. Denne 

debat har i en dansk kontext haft en ambivaIent og flertydig karakter, idet den danske 

arbejderbevregelse har haft en markant modstand mod selvstrendige kvindeorganiseringer inden 

for partiet, mens man pa den anden side har opbygget en unik faglig tradition ved som det eneste 

land i verden at have en selvstrendig faglig kvindeorganisering. Hvorfor udviklingen - fx i 

Norden - har vreret forskelIig pa dette ornrade savnes der fortsat mere forskning for at kunne 

opstille fyIdestg!'5rende forklaringer pa. 

Partiemes svrekkede rolle 

Ogsa i Danmark har de politiske partier spillet en afg!'5rende rolIe i opbygningen af det 

reprresentative demokrati. Pra begyndelsen af det 20. iirhundrede og indtil starten af 60'erne var 

der en stadig stigende vrekst i partiemes medlemstal. Den samme udvikling sa vi i de andre 

nordiske lande. Men i 60'eme vendte udviklingen. Hvor 22 procent af den danske befolkning i 

1960 var medlem af et politisk parti var det kun 6 procent i 1992.8 Det unikke i den danske 

situation er ikke det forholdsvis lave niveau som partimedlemsskabet har nu, men snarere at 

faldet i Danmark har vreret betydeligt st!'5rre end i andre lande, fordi organisationsprocenten 

(forholdet mellem partimedlemmer og -stemmer) var sa forholdsvis h!'5j tidligere. Opgjort pa II 

vesteuropreiske lande var organisationsprocenten kun over 20 ved f!'5rste vaIg i 60'eme i Danmark 

7 Dahlerup Drude 1979 

, Elklit 1990, Goul Andersen & Hoff 1998 
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(21,1), i Sverige (22,0) og 0strig (26,2). I Sverige og 0strig var organisationsprocenten fortsat 

h¢j ved sidste valg i 80'erne (pa henholdsvis 21,2 og 21,8), mens den i Danrnark var faldet til 

6,5.9 

Historisk har partierne sorn klassefrellesskaber vreret rekrutteringskanal for rnedlernrner til 

politisk reprresentative poster. De har haft en vigtig rolle i forhold til at inddrage befolkningen 

aktivt i den del af den demokratiske proces, der har vreret knyttet til det elitepolitiske system og 

i det hele taget fungeret som centrum for den politiske debat og kornrnunikation i samfundet. At 

partierne . ikke lrengere udg¢r kernen i sadanne brede politiske frellesskaber er en af 

konklusionerne fra den danske medborgerunders¢gelse. If¢lge unders¢gelsen tyder det pa, at 

partimedlemskabet har stabiliseret sig pa et lavt niveau, og det rejser sp¢rgsm:l.let, om partierne 

kan opretholde deres specielle funktion i samfundet som varetager af forbindelsen mellem 

befolkningen og det parlamentariske niveau. 1O Lars Bille har en anden opfattelse og argumenterer 

for, at det ikke er partierne, men en bestemt partitype - massepartiet - der er under forandring. Til 

gengreld er partiernes kontrol og styringsmuligheder pa regeringsniveau blevet styrket (Bille 

1997). 

Mangel pa statistik og unders¢gelser om kvinders medlemskaber af politiske partier i 

Danmark g¢r det vanskeligt at sige noget prrecist om udviklingen i forhold til de enkelte partier. 

Problemet er f¢rst og fremmest at flere af partierne ikke opererer med k¢nsopdelte statistikker. 

Imidlertid findes der reprresentative surveyunders¢gelser, hvor partimedlemskabet indgar opgjort 

pa k¢n. Vi vii derfor f¢rst se pa det generelle billede her og derefter - i det omfang hvor der er 

tilgrengelige data - se pa udviklingen i de enkelte partier. 

Pa baggrund af en rrekke nyere danske surveyunders¢gelser har I¢rgen Goul Andersen 

analyseret udviklingen i partimedlemskabet i 1971, 1979 og 1990 - altsa den periode, hvor der 

er tale om en generel mobilisering af kvinderne i Danmark, men samtidig en fortsat nedgang for 

partierne. For alle tre unders¢gelsesar forbliver kvinders andel af partimedlemmer konstant -

nemlig pa omkring 38 procent. l1
, hvilket bekrrefter at kvindemobiliseirngen og den generelle 

stigning i kvinders politiske deltagelse i denne periode er gaet udenom de politiske partier. 

9 Bille L. 1995, p. 120 

10 Den danske medborgerunders~geIse bygger pi! en kvantitativ surveyunders~gelse af den danske befolknings 
politiske deltagelse og politiske vrerdier fra 1990. Unders¢gelsen er afrapporteret ito b¢ger. Johannes Andersen 
et aI. 1993 og Andersen og Torpe 1994. Overvejelserne vedr. udviklingen i de danske poltiske partier fremgilr 
bl.a. afkonklusionen i Andersen et al. 1993, p.227 

II Goul Andersen 1993, p. 55 
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Tabel1 

K0n 09 partimedlemsskab 1971-1990. Medlemsskab (M) 09 aktivitet (A) i procent 

Mrend 

Kvinder 

1971 (M) 

21 

I3 

1979 (M) 

14 

8 

1990 (M) 

12 

7 
!Glde: l¢rgen Gaul Andersen, 1993, p. 55. Baseret pa udvalgte survey-unders¢gelser. 

1990 (A) 

8 

4 

Tabellen dokumenterer det tidligere omtalte fald i partimedlemskabet. Faldet pavirker bade 

kyindeandelen og mandeandelen i partierne. Det er maske isrer bernrerkelsesvrerdigt at andelen 

af aktive partimedlemmer i befolkningen er langt under 10 procent og for kvindernes 

vedkornmende helt nede pa 4 procent. Denne ekstremt lave kvindeandel rna ses som en vresentlig 

syrekkelse af det rekrutteringspotentiale, der findes i forhold til kvinders andel af politisk 

repnesentative poster. Der er med andre ord meget fa kvinder (og ogsa mrend) at vrelge mellem, 

nar de politiske partier skal opstille kandidater til valg, Den danske medborgerunderS\'lgelse viser 

ogsa, at partimedlemrneme f\'lrst og fremmest kommer fra de reldste mandegenerationer, Til 

gengreld er der meget fa unge partimedlemmer - det grelder bade de unge kvinder og de unge 

IIlrend. Det typiske danske partimedlem er en mand pa over 45 ar. 12 

Ovenstaende generelle overblik over udviklingen i partimedlemskab i de seneste artier er 

syrert at konkretisere i forhold til de enkelte politiske partier. De seneste unders\'lgelser over 

IcYindelige partimedlemmer blev lavet af Drude Dahlerup i 1982. Resultateme indgik i en frelles 

nordisk unders\'lge!se, der blev prresenteret i bogen "The Unfinished Democracy" 13. I 

nedenstaende tabel er oplysninger opdateret med oplysninger om kvinders medlemskab af de fire 

st¢rste partier i Danmark 1996. 

11 Andersen Johannes et. aI 1993, p. 169 

lJ Haavio Mannila et.a! 1985 
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Tabel2 

Kvinders procentvise andel at partimedlemmer 1982 og 1996. Udvalgte partier. 

1982 1996 

Venstre - Danmarks liberale parti 47 26' 

Det Konservative Folkeparti 30 ca.3Sb 

Socialdemokratiet ? 39' 

Socialistisk Folkeparti 40 44' 
Note: a) Op1ysningen bygger pa en survey-unders~gelse foretaget af Vilstrup pa baggrund ai 2.01)0 

partimedlemrner. 

b) Sk~n fremkommet pa baggrund af et telefoninterview med Det Konservative Folkepartis 

Landsorganisation. 

c) Oplysningen bygger p~ infonnation fra Socialdemokratiets Iigestillingsudvalg. 

d) Baseret pa SF's arsrapport - Status 1996. SF er det eneste parti i Darunark, som har specifiklce 

oplysninger om k~n og medlemskab. 

Det er selvfflligelig svrert at konkludere noget pa baggrund af sa usikre tal. Set i et sarnlet 

perspektiv ser det ikke ud til at vrere de store forskydninger, hvilket ogsa stemmer overens rned 

ovennrevte tendens [ra de reprresentative surveyunders!1lgelser, hvor kvindeandelen af det 

faldende antal partimedlemrner forbliver konstant pa knap 40 procent i de sidste 30 ar. Vi kan 

ikke se udviklingen i kvindeandelen i Sociaidemokratiet i denne periode, fordi partiet i peri oden 

1969 til 1996 ikke opgjorde deres medlemsskare pa kflln. 14 For de andre partiers vedkornmende 

viser tabellen, at mens kvindeandelen i Socialistisk Folkeparti og Det konservative Folkeparti 

er steget en lille smule, sa er der et markant [aid i kvindeandelen i Venstre.Venstre er interessant, 

fordi dette parti i 90'eme har haft en forholdsvis stor medlems- og vrelgeropslutning og denned 

udfordret Socialdemokratiets historiske position som landets stfllrste parti . Venstres profil hilT 

rendret sig grundlreggende fra at vrere et klassisk bondeparti til at sta for forholdsvis rnarkante 

nyliberaiistiske holdninger i Danmark. Opbakningen blandt vrelgerne er dog langt mere udbredt 

blandt rnrend end blandt kvinder - en tendens sam isrer er udprreget blandt de unge vrelgere, hVI>r 

22 procent af unge rnrend og kun 7 procent af de unge kvinder i 1990 fIInskede at stemme pa 
Venstrell 

l4 Indtil 1969 blev k~nsfordelingen blandt medlemmerne i Socia1demokratiet registreret, fordi kontigenret var 
forskeIligt for kvinder og mrend . (Dahlerup 1979). 

" Christensen Ann-Dorte 1994, p. 190. "De unge" omfatter aldersgruppen fra 18 - 29 At. 



14 

1.2. Kvinder i Folketinget 

Grundlaget for det moderne danske demokrati blev lagt i 1849, hvor der med vedtagelsen af 

grundloven fulgte alrnindelig valgret undtagen for "fruentimmere, b¢rn, tyende, forbrydere og 

sindssyge". Det rnodeme demokrati omfattede med andre ord ikke en gang halvdelen af 

befolkningen, og som i resten af Europa havde kvinder ingen politiske rettigheder. I Danrnark 

opstod der som i de andre Jande stemmeretsbevregelser, hvor isrer perioden fra 1871 til 1915 var 

pra:get af en stor kvindepolitisk aktivitet l6
• I 1915 blev grundloven revideret, sa kvinder fik 

stemmeret til rigsdagenY Der skulle altsa ga nresten 70 ar af det moderne demokratis levetid 

inden kvinder fik fonnelle politiske rettigheder. Set i et komparativt perspektiv kom 

stemmeretten dog forholdsvis tidligt til de danske og nordiske kvinder, hvorimod den i en rrekke 

andre europreiske lande f¢rst kom langt senere, fx i Frankrig i 1944 og i Portugal i 1975. 

Men med kvinders fonnelle politiske Iigestilling var slaget ikke vundet. Da det korn til 

praksis lad ligestiIIingen vente pa sig, og skuffelsen var stor blandt frontkrernpeme i 

stemmeretsbevregelsen i 1918, hvor det f¢rste valg til rigsdagen fandt sted rned kvinder som 

valgbare og stemmeberettigede. Det Iykkedes nemlig kun at fa 9 procent kvinder opstillet og 3 

procent kvinder valgt . Men endnu st¢rre ville skuffeisen og frustrationerne nok have vreret, hvis 

kvindebevregelsen havde kunne forudse, at dette faktisk skulle vise sig at blive den h¢jeste 

kvindereprresentation helt frem til folketingsvalget i 1945 - bade hvad angar kvindeandelen af 

opstillede og valgte. Som det fremgar af Appendix I blev de 37 opstillede kvinder i 1918 i 

periodenfra 1920-35 reduceret til rnellem 16 og 20 kvinder. At arbejderbevregelsen forts at havde 

et negativt syn pa kvinders politiske reprresentation ses bl.a. ved, at Socialdemokratiet fra 1918 

til 1943 kun havde 1-2 kvinder opstiIlet i hele landet. 18 Faktisk var antallet af opstillede kvinder 

sa lavt i mellemkrigsperioden, at hovedparten af vrelgerne i realiteten ikke havde rnulighed for 

at stemrne pa en kvinde. 

F!iSrst efter 2. Verdenskrig kom der sa smat skred i kvindereprresentationen. Det er denne 

udvikling, der er vist i Tabel3. 

16 Dansk Kvindesamfund blev stiftet i 1871 afFredrik og Mathilde Bajer. Dansk Kvindesamfund ¢nskede isrer at 
oplyse og bevidstg¢re kvinderne for at give dem adgang til selvstrendige erhverv. Derirnod veg organisationen 
i stanen tilbage for at krreve valgret til kvinder pga. af sagens kontroversielle karakter. I stedet blev der dannet 
Kvindevalgsretsforeninger, sam havde som prim",re formal at krempe for kvinders valgret. F¢rst omkring 1906 
gik ogsa Dansk Kvindesamfund aktivt ind i arbejdet for kvinders valgret. (Rarnbuch Sigurd 1990). 

17 Ved det sakaldte systemskifie i 1901 blev parlamemarismen indf¢rt. og magten flyttet fta Landstinget til 
Folketinget. Inden kvindernes valgret til Folketinget i 1915 havde de i 1903 faet valgret til meninghedsriidene 
og i 1908 valgret til de kornmunale rad. 

18 Warnberg Ulla 1990, p.51 
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Tabel3 
Udviklingen kvindereprcesentationen Folketinget 1945-98. Total og procent. 

Udva lgte ar. 
1945 1950 1960 1968 1973 1975 1979 1987 1994 1998 

Kvinder 8 12 17 20 27 28 42 52 59 66 

Mrend 141 137 158 155 148 147 133 123 116 J09 

Total 149 149 175 175 175 175 175 175 175 175 

Kvinde-

andelen (%) 5 8 10 11 15 16 24 30 34 38 
Kilder: Statistisk Arbog, Rigsdags~bog, Folketings~bog, Ligestillingsradets Arsberetning 1991 

Kommentar: Opg~relsen omfatter ikke de fire nordatlantiske mandater. 

Af tabellen ser vi, at det f~rst er i 60'erne, at kvindeandelen runder 10 procent, i 70'erne 20 

procent og endelig i 80'erne 30 procent for ved sidste valg i 1998 at Jande pa 38 procent. 

Tabel A, Appendix 1 indeholder en oversigt over kvindeandelen ved samtlige folketingsvaIg 

i Danrnark efter 1918. Af tabellen her fremgar ogsa forholdet mellem antal valgte og antal 

opstillede kvindeJige kandidater. Ved valgene i 90'erne har der vreret en nedadgaende tendens 

i forhold til kvinders andel af opstillede kandidater - fra 31 procent i 1987 til 30 procent i 1994 

ti128 procent i 1998. Det gay anledning til mange pessimistiske forventninger om, at man paden 

baggrund kunne forvente om ikke et fald , sa i hvert fald en stagnation i kvindereprresentatione 

i Folketinget. At der blev valgt 38 procent kvinder ind i det nye folketing blev et signal om, at 

vrelgerne ~nsker kvindeJige kandidater, idet der blev stemt det st~rste andel kvinder i forhold til 

antal opstillede kvindeJige kandidater ind nogensinde (forskel pa 10 procentpoint).19 

" N~ vi her hOI beregnet kvindeandelen i Folketinget eksklusiv de nordatlantiske mandater skyldes det, at det ikke 
pol det foreliggende grundlag er muligt at samrneniigne kvinders andel af opstillede og valgte, hvis man 
medregner disse. Til gengc.eJd betyder del, at der er en lille tend ens til at overestimere kvindeandelen i det danske 
folketing, eftersom det er yderst sjreldent, at der er blevet valgt kvindelige reprresentanter fra Frer0erne og 
Gr0nland. Ved det seneste valg i 1998 er kvindeandelen beregnet pa 179 mandater 37, 4 procent (61 kvinder og 
112 mrend, heraf et kvindeligt medlem fra Grl!lnland) og 37,7 procenl beregnet pa 175 mandater (66 kvinder og 
109 mrend). 
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Tabel4 

Kvindelige medlemmer af Folketinget, Kvinder/total og i procent 1945-98. Udvalgte <ir. 

1945 1950 1960 1968 1971 1975 1979 1987 1994 1998 

Socialdemokratiet 

K vinder/total 0/48 5/59 7176 3/62 10170 6/53 16/68 13154 24/62 24/63 

Kvindeandel (%) 0 8 9 5 14 II 24 24 39 38 

Del radikale Venstre 

Kvinder/total 1111 1/12 2111 5127 6/27 4/13 3110 5/11 4/8 417 

Kvindeandel (%) 9 8 18 19 22 31 33 45 50 57 

Det konservafive 

FolkepaTti 

K vinder/total 3126 3127 6/32 6/37 7/31 2110 7/22 13/38 9/27 5/16 

Kvindeandel (%) 12 11 19 16 23 20 32 34 33 31 

Centrum· 
Demokraterne 

K vinder/total 0/4 216 4/9 215 5/8 

Kvindeandel (%) 0 33 44 40 38 

Socialistisk 
Folkeparli 

K vinder/total 0/11 3/11 3/1 1 219 7/11 9/27 3/13 5/13 

Kvindeandel (%) 0 24 24 22 64 33 23 38 

Dansk Folkeparti 

K vinder/total 4/13 

Kvindeandel (%) 31 

Kristefig! F olkeparti 

Kvinder/total 3/9 115 114 1/4 

Kvindeandel (%) 33 20 25 25 

Venstre - Danmarks 
Liberale paTti 

K vinder/total 1138 0/32 2138 4/34 3/30 7/42 3/22 2119 13/42 16/42 

Kvindeande1 (%) 3 0 5 12 10 17 14 11 31 38 

Fremskridtspartiet 

K vinder/total 3124 1120 5/9 3/11 114 

Kvindeandel (%) 13 5 56 27 25 

Venstreflejen l 

Kvinder/total 3/18 (k) 317 (k) 1/4 (y) 117 (k) 116 (y) 116 (~) 1I5(~) 

Kvindeandel (%) 17 43 25 14 17 17 20 

Ovrige parlier 

Kvinder/total 0/3 0112 115 0/4 

Kvindeandel (%) 0 0 20 0 

Folkelingellotal 

Kvindeandel (%) 5 8 10 11 I7 16 24 30 34 38 

Kilder: Statistisk Afbog, Rigsdagsarbog & Folketingsarbog, Jyllands-Posten 14. marts 1998 

I Venstref10jen er Danmarks Kommunistiske Parti (k) , Venstresocialisterne (y) og Enhedslisten (0) 

2 0vrige partier er Retsforbundet og Frelles Kurs 
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Tabel4 viser, at den stigende kvindeandel sl:ir igennem i aile de politiske partier. Tabellen viser 

ogsa, at der ikke er den store forskel pa kvindereprresentation mellern den borgerlige og den 

socialistiske blok i Folketinget. Men der er rnarkante forskelle partierne irnellern (dog rna taJlene 

her tages rned en del forbehold pga. tallenes st¢rrelse). I den borgerlige blok har Det konservative 

Folkeparti og Det radikale Venstre med fa undtagelser haft en st¢rre kvindeandel end 

gennernsnittet. Det konservative Folkeparti har siden 1979 haft en kvindeandel, der har 

stabiliseret sig pa ornkring en tredjedel af folketingsgruppen. Det radikale Venstre har siden 1960 

haft en strerkt stigende kvindeandel kulrninerende med en andel pa 57 procent ved det seneste 

valg i 1998. Det tredje store borgerlige parti, Venstre, har derimod rned enkelte undtagelser haft 

en lavere kvindereprresentation end gennemsnittet. Der skete dog et rnarkant spring frem ved de 

seneste to valg, hvor 38 procent af Venstres folketingsgruppe i dag er kvinder, var det kun I 1 

procent i 1987. 

r den socialistiske blok har Socialdernokratiet indti1 de seneste to folketingsvalg haft en lavere 

kvindereprresentation end gennemsnittet. Fra 1987 til valget i 1994 skete der et spring fra 24 

procent kvinder til 39 procent (med et lille fald i 1998 til 38 procent). Socialistisk Folkeparti har 

sorn det andet store parti i den socialistiske blok i perioden 1971 til 1987 haft en stlllrre 

kvindereprresentation end gennemsnittet, hvilket som tidligere omtalt kulrninerede ved valget 

1979. Blandt de andre venstrefl¢jspartier, som har haft skiftende reprresentation i Folketinget, 

rna kvindeande1en ved de seneste valg siges at vrere overraskende lay, hvorimod den fx var langt 

h¢jere end gennemsnittet for DKP i 1950 og VS i 1966. 

K¢nskvotering i de politiske partier er ikke srerlig udbredt i Danmark. Socialistisk Folkeparti 

havde fra 1977-1996 en regel om k¢nskvotering til interne valg i partiet; fra 1988-1990 en regel 

om k¢nskvotering til folketingsvalg og fra 1983-1 990 k¢nskvotering ved valg i 

Europaparlamentet.20 I 1996 afskaffede partiets landsm¢de reglen, bl.a. pa opfordring fra en 

majoritet af yngre kvindelige medlernmer af partie!. Socialdernokratiet har baft k¢nskvotering 

til interne valg i partiet fra 1983-1996 og til amt - og kommunal valgene fra 1988-1996. Da partiet 

i 1996 havde 125 :irs jubilreumskongres blev besluttet at afskaffe k¢nskvotering, sel v om der fra 

bade hovedbestyrelsen og partiets ligestillingsudvalg blev instillet at fastholde 

kvoteringsreglerne. Ogsa partiet Venstresocialisterne havde fra 1985 og frem en beslutning om 

k¢nskvotering ved interne valg i partiet. 

20 Socialistisk Folkeparti brugte f0rste gang k0nskvoteringsreglen ti l opstilting til Europ.parlamentel i 1984. Dette 
medf0rte, at en mand (John Iversen) blev kvoteret ind som nr. 2 po partilisten efter en urstemning h.vde placeret 
fire kvinder pa de f0rste fire plodser. (Jf. Dahlerup D. 1988A, p.88) 
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KllSnskvotering som et rniddel til at fremme kvinders politiske integration har aldrig haft den 

sarnme gennemslagskraft i Danmark som i de andre nordiske lande. Isa::r har der i Norge gennem 

de sidste 20 fir va::ret en tradition for brug af kllSnskvotering. I Finland og Sverige er 

kvoteringsregeler ikke sa udbredte som i Norge, men er i 90'erne ved at vinde indpas i partieme 

som et brugbart instrument til at fremme ligestillingen. Det er siiledes tankeva::kkende, at na::sten 

samtidig med, at det danske socialdemokrati afskaffer, sa indfllSres der kvoteringsregler til interne 

valgi partiet i Finland (1996) og til bade interne valg og offentlige valg i Sverige (1993). 21 

OpsamJende kan man se pa den skitserede udvikling pa to mader. Ser man den i et la::ngere 

historisk perspektiv vii man betone, at kvinderepra::sentationen forblev meget lav i ca. 30 fir efter, 

at stemrneretten var vundet. Ser man det derimod i et kortere perspektiv, der fokuserer pa de 

sidste 30 til 40 fir, vii man Ia::gge ma::rke til, hvor hurtigt forandringerne er sket. Det er med andre 

ord et forholdsvis nyt fa::nomen , at det er blevet alrnindeligt, at kvinder er folketingsmedlemmer, 

kommunalpolitikeme og pa det seneste ogsa ministre. Fra slutningen af 80'eme og i 90'erne har 

kvinder udgjort mere end 30 procent af medlemmeme af Folketinget. Hermed her kvinder 

bevreget sig fra en lille til en stor minorite!. Tankegangen om den kritiske masse stammer fra 

Rosabeth Moss Kanter, der mener, at den magiske gra::nse ligger omkring 30 procen!. Drude 

Dahlerup har diskuteret teorien om den kritiske masse i forhold til udviklingen i 

kvindereprresentationen i Danmark. Hun kommer til den konklusion, at selv om antallet har en 

betydning kan man ikke identificere et sa::rligt punkt. I stedet for begrebet kritisk masse foreslfir 

hun, at man taler om kritisk handling." 

1.3. Kvinder i lokalpolitik 

Udviklingen i kvinderepra::sentationen pa det kommunale og det amtskommunale niveau fremgfir 

afTabel5. 

'I Se uddybende Ann-Dorte Christensen (1998) om k¢nsforskelle i de politiske partier i de nordiske lande. 

" Dahlerup Drude. 1988B . 



Tabel5 

Kvindereprcesentationen i Amtsrad og Kommunalbestyrelser. 1946-97. Procen! 

1946 

1950 

1954 

1958 

1962 

1966 

1970 

1974 

1978 

1981 

1985 

1989 

1993 

1997 

Amtsrad 

Kvindeandel (%) 

0,3 

2 

3 

2 

6 

9 

8 

15 

20 

29 

29 

31 

29 

Kommunalbestyrelser 

Kvindeandel (%) 

3 

4 

4 

4 

6 

10 

10 

12 

18 

21 

24 

26 

28 

27 

I~ 

Kilder: Statistiske Meddelelser: valgene til de kommunale rad, Kvinder & mrend, 1995, Ligestil1ingsrade~ 

Arsbretning 1997. De sidste to kilder dog med korrektion for fejlagtig oplysning pa kvindeandelen til 

kommunalbestyrelser 1985. Se ogsa Appendix I, tabel B. 

Indtil rnidten af 70'erne var kvindeandelen rnindre end 10 procent i de lokale parlamentariske 

organer. Dette tal steg til 20 procent i begyndelsen af 80'erne, og indtil slutningen af 1980'eme 

var antaBet af valgte kvinder stj21rre til kommunalbestyrelseme end til amtsnidene. Efter 1970, 

hvor kvindeandelen Hi pa omkring 10 procent har den vreret langsomt stigende ved de 

efterfj21lgende valg for dog at falde et par procentproint ved det seneste amt- og kommunalvalg 

i 1997. Sarnrnenligner man det kornmunale og det lokale og det nationale niveau er der tale om 

meget parallelle udviklinger - dog saledes, at kvindereprresentationen generelt har vreret lidt 

rnindre pa det lokale end pa det nation ale niveau. 

Ser vi pa antaBet af kornmuner uden kvindereprresentation - de slikaldte Black Spots -sa har 

der ogsa vreret en positiv udvikling. I 1966 var 42 procent af de danske kommuner ledet af 
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kommunalbestyrelser udelukkende bestaende af mrend. Dette alarmerende tal er gennem perioden 

dalet til mindre end 1 procent i 198523
, og her efter seneste valg er der kvindereprresentation i aile 

kommunalbestyrelser. 

Derimod er der stadig en markant uJighed i antallet af borgmestre. Efter kommunalvalget i 

1985 blev der ikke udpeget nogle kvindeJige amtsborgmestre - aIle 14 amter blev ledet af en 

mandlig amtsborgmester. I 1993 var antallet af kvindeJige amtsborgmestre steget til 3, svarende 

til 21 procent. Det samme biIIede g¢r sig greldene i primrerkommuneme. I den samme peri ode 

er andelen af kvindeJige borgmestre steget fra 4 procent (11 ud af 281) til 10 procent (28 ud af 

281). Efter valget i 1997 udg¢r kvindeme 14 procent af amtsborgmestrene (2 ud af 14), mens 11 

procent afborgmesterposteme i primrerkommunerne blev besat afkvinder (31 ud af275).24 Vi 

kan a1tsa konstatere, at langt den st¢rste del af det lokale parlamentariske niveau stadig er ledet 

afmrend, selv om kvindeandelen af indvalgte medlemmer er steget markant i perioden efter 2. 

Verdenskrig. 

1 Appendix 1, tabel B og tabel C er antallet af kvinders andel af opstillede og vaIgte 

kandidater opgjort for kornmunale og amtskommunale valg fra 1962 og frem. M¢nstret for 

amtsradsvalgene Jigner det m¢nster vi sa for Folketinget, nernlig at der isrer i 90'erne har har 

vreret en tendens til , at andelen af valgte kvinder Jigger lidt over andelen af opstillede. Det er 

derfor bemrerkelsesvrerdigt, at denne tendens ikke ser ud til at sla igennem i forhold til de 

kommunale vaIg, hvor andelen af opstillede kvinder for aIle valg forbliver h¢jere en andelen af 

valgte. Dette kan tyde pa, at en mere lige reprresentation mellem kvinder og mrend har svrerest 

ved at sla igennem i kommuneme. Materialet her giver ikke mulighed for at opstille 

fyldestgl'lrende forklaringer pa disse ten denser. Det viI fx vrere oplagt at unders¢ge om uligheden 

melJem kl'lnnene er st¢rst i by- eller landkommuner. Er det fx s3.ledes, at der isrer i 

landskornrnunerne er et mindre abenhed over for det kvindelige reprresentanter? Er der tale om 

et efterslreb, som h<enger sammen med et mere traditionelt syn pa kvinder om mrend? 

1.4 Kvinder i Europaparlamentet 

Danmark blev medlem af Det europreiske Frellesmarked (EF) den 1. januar 1973 og har siden 

1979 valgt medlernmer til Europa-parlamentet ved direkte valg. Indtil da var de danske Europa

parlamentsrnedlemmer udpeget af partierne i Folketinget. 

" Dahlerup Drude 1988B, p. 283 

24 Kvinder og Mrend, LigestilIingsradet, 1995 samt LigestiIlingsddets Arsberetning 1997. 
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Tabel6 

Danske medlemmer af EU-Parlamentet. Kvinder/total og i procent 1979-94. 

1979 1984 1989 1994 

Socialdemokratiet 2/3 113 2/4 113 

Det radikale Venstre III 

Det konservative Folkeparti 012 2/4 112 0/3 

Centrum-Demokraterne 0/1 011 0/2 

Socialistisk Folkeparti III III 0/1 III 

Junibevregelsen 112 

Folkebevregelsen mod EU 114 114 214 112 

Venstre - Danmarks liberale parti 113 112 113 2/4 

Total 5/15 6/15 6/ 16 7/16 

Kvindeandel (%) 33 38 38 44 
Kilder: Slatistisk Arbog & Folkelingslidende, Arbog og Registre, diverse argange 

Af Tabel 6, der viser kvindeandelen af de danske medlemmer af Europa-parlamentet, fremglir 

det, at kvindeandelen blandt disse medlemmer generelt har vreret stli\rre end i det danske 

Folketing. Ved det fli\rste direkte valg blev der valgt 5 kvinder, hvilket svarede til 33 procent , 

og siden da er kvindeandelen steget, sa den for li\jeblikket er pa 44 procent. 

Skal man tolke denne forholdsvis hli\je kvindeandel som et udtryk for, at de danske kvinder 

er positive over for EU? Sandsynligvis ikke. Faktisk forholder det sig sadan, at de danske kvinder 

(i lighed med de norske og svenske kvinder) er overreprresenteret i den store gruppe af EU

modstandere og -skeptikere. Unionsmodstanderne og -skeptikeme er da ogsa forholdsvis godt 

reprresenteret blandt de kvinder, der er valgt til EU-parlamentet. 

I 1994 udpegede den danske regering for fli\rste gang en kvinde til at reprresentere Danmark 

i EU-kornmissionen, nernlig socialdemokraten Ritt Bjerregard. 

1.5 Kvinder i regeringer 

Indtil for fa iirtier siden var ministerposter stort set forbeholdt mrend. Efter den fli\rste kvindelige 

ministers udnrevnelse i 1924, hvor Nina Bang blev undervisningsminister, gik der en amekke fli\r 

der igen blev udnrevnt kvindelige ministre. Vi skal saIedes helt frem til 1947, hvor der blev 
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udpeget 1 kYindelig minister i den socialdemokratiske regerint5.Som det fremgar af Tabel 7 

skulle der ga en arrrekke fj1lr kvindeandelen pa ministemiveau nrermede sig det stigende antal 

kYindelige folketingsmedlemmer. 

Tabel7 
Kvindelige ministre, 1924-98. Total og i procent. Udvalgte ar. 

1924 ... 1947 1955 1964 1975 1981 1990 1994 1998 

Regering Soc. Soc. Soc. Soc. Soc. Soc. Lib. Soc. Soc. 

Kvinder/total 1111 1117 2115 1120 2120 3/20 4/19 7/20 7120 

Kvindeandel (%) 9 6 13 5 10 15 21 35 35 

Ministerium: Udd. Uden Kirke Kirke Social Udd. Industri 0konomi 0koDomi 
portefsjlje 

H<mdel Udd. 
Kuirur Eneegi Nordisk Nordisk 

lndustri Nordisk Social Erhverv Bolig/by 

Kirke Sundhed Indenrigs Social 

Crl!'!nlnnd Kultur 
anliggender 

Erhverv 
Kirke Tram, 
Atbejde 

Kulnu 
Kulrur Undervisning 
Social 

Kirk. 
Sundhed 

Kilder: Aarbog for Rigsdagssamlingen. Rigsdagsarbog, Folketingsarbog, Folketingsarbog & Folketingstidende, 

Arbog og Registre, diverse argange 

Det var fj1lrst i 1993, da Socialdemokratiet igen overtog regeringsansvaret, at andelen af 

kvindelige rninistre for fj1lrste gang kom til at afspejle kj1lnsfordelingen i Folketinget, idet koap 

30 procent kvinder blev udpeget til rninisteropgaver. Ved valgene i 19940g 1998 til 35 procent, 

hYor der efter begge valg blev udnrevnt 7 kvinder og 13 mrend til ministerposter. I 1998 var der 

meget offentlig fokus pa ministerudpegningen, som blev opfattet som et signal om fornyelse bade 

hyad angar kvinder og hvad angar alder. Isrer blev de to nye og og forholdsvis unge kvindelige 

rninistre fra Det radikale Venstre, Eisebeth Gerner Nielsen og Margrete Vestager fremhrevet som 

reprresentanter for denne fornyelse. Set fra en ligestillingsvinkel kan man diskutere om 7 kvinder 

ud af 20 ministre er et klart signal om, at statsministeren j1lnsker at fremme ligestillingen i 

elitepolitikken. Set i lyset af yrelgernes signal, hvor der som tidligere nrevnt, blev valgt en klart 

st~rre andel kvinder end opstillede kvindeJige kandidater, er det vel ikke srerligt epokegj1lrende 

at udpege samme andel kvindeJige ministre, som efter valget i 1994. I Norge fx har 

2 5 Nina Bang den anden kvindelige minister i verden. Den f!2lrste var Alaxandra Kollontaj ira Sovjetunionen. der 
var folkekommisrer for socialforsorg rra 19 17·18. Den anden kvindelige minister i Danmark var Fanny Jensen. 
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kvindeandelen i regeringen ofte vreret noget h¢jere end i parlamentet - mest kendt er Brundtland

regeringen fra 1986, hvor de kvindelige ministre udgjorde 47 procent. 

Det nreste sp¢rgsmaI er hvilke ministerier kvinder har filet tildelt. Som det frerngar af tabel 

7 har de typisk kvindeledede ministerier vreret inden for ressorteme kultur, kirke, undervisning 

og til en vis grad socialornradet. Disse ornrader, der er tret knyttet til reproduktionen og til'Oden 

traditionelle kvinderolle", er ofte blevet betegnet som "de bliilde" og rnindre prestigefyldte 

ministerier. I en unders¢gelse af kvinders placering i Folketingets magtdeling i 70'erne og 80'erne 

viser Elisabeth Refsgard, at langt hovedparten af de kvindelige ministerudnrevnelser findes pa 
ressortornrader med et overvejende reproduktivt indhold, mens ingen kvindelige ministre har filet 

ansvaret for det tre sakaldte h¢jstatusministerier: stats-, udenrigs- og finansministerieme.~ Ved 

de seneste udpegninger i 90'erne er der kommet kvindelige iilkonomi- og erhvervsITIinistre, 

hvilket har givet en skred i opdelingen af typisk kvinde- og mandedominerende miIlislerier. 

Man kan stille sp¢rgsmaIstegn ved om opfattelsen af, at kvinderne generelt har haft de rnindre 

tunge ministerier. Det kornrner an pi'! hvad vurderingskriteriet er - hvis det er magt og ind11yd.else 

fx pa statsminister- og udenrigsministerposten er det korrekt. Men ser man i stedet f~ pa 
ministeriemes budgetter, pa deres kvindepolitiske relevans og betydning i forhold til udviklingen 

af den danske velfrerdsstat kan man omvendt sige, at de kvindelige ministre har placeret sig pi 

poster, der er strategisk vigtige for kvinder (Skjeie 1992). 

Kvinders indflydelse i toppolitikken kan man ogsa vurdere ved at se pa Folketingets staende 

udvalg, som fremgar af tabel 8 

26 Refsgaard E. 1990, p. 134 
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Tabel8 
Kvindeliqe formcend (f) oq ncestformcend (nf i Folketingets staende udvalg 1975-199 8 

UdvalglAr 1975 1981 1987 1991 1994 1998 

Udvalget for Forretningsorden nf nf 

Udvalget til Valgs Pr¢velse f f 

Arbejdsmarkedsudvalget nf nf 

B oligudvalget nf nf nf 

Det Energipolitiske Udvalg nf f nf 

Erhvervsudvalget f nf 

Finansudvalget nf 

F orskningsudvalget f nf f/nf 

F orsvarsudvalget nf 

Indf¢dsretsudvalget nf f/nf f f 

Kirkeudvalget f/nf f/nf f/nf 

K ommunaludvalget f/nf 

Kulturudvalget f f f f 

Landbrugs- og Fiskeriudvalget f nf 

Europaud valget nf nf 

Milj¢- og Planlregningsudvalget f nf nf nf 

D et Politisk-0konomiske udvalg f nf nf f/nf 

Retsudvalget nf nf nf nf f/nf 

S katteudvalget f 

S ocialudvalget f/nf f nf 

S undhedsudvalget' f/nf f/nf 

TrafLkudvalget 

Uddannelsesudvalget f/nf f/nf f/nf f/nf 

Udenrigsudvalget nf nf nf . . Kllder: Folketlngsarbog & Folketmgstldende. Arbog og Reglstre, diverse argange 

Sundhedsudvalget er f0rst oprettet sam sf.ende udvalg i 1989. 
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Tabellen viser, at udvalg med kvindeJige formrend stort set findes inden for de samme 

ressortomrader, som de kvindelige ministre. S3Jedes er de kvindeledede udvalg kirke-, kuitur-, 

uddannelses- og erhvervsudvalget. Tabellen viser, at den tidligere sa markante kSllnsarbejdsdeling 

i politik nu nresten er udlignet. FSlIrst og fremmest fordi de kvindeJige formrend og nrestformrend 

har spredt sig til en rrekke af udvalg. Det er dog fortsat s3Jedes, at kvindeme er overreprresenteret 

pa de traditionelle kvindeomrader som kirke, sundhed og uddannelse, men ogsa saJedes, at 

kvinder placerer sig i udvalg vedr. SlIkonomi og udenrigsforhoid. Fx har det politisk-SlIkonomiske 

udvalg for SlIjeblikket bade en kvindelig formand og nrestformand. 

2. Kvinder i politik - fra marginalisering til integration? 

Set i et lrengere historisk perspektiv er det tankevrekkende, hvor stor en modvilje def harvreret 

mod at give kvinder politiske rettigheder. Modstanden rettede sig fSllrst mod kvinders valgret og 

senere mod at lade kvinder blive reprresentanter i det elitepolitiske system. Modstandens omfang 

og intensitet er i sig selv et udtryk for, hvor stor en politisk betydning kSlln har. Den kIass iske 

dikotome k¢nsopfattelse, der f¢rst formelt og sen ere reel! udelukkede kvinder fra den offentlige 

politiske sfrere, har vreret en sa fundamental del af samfundet og demokratiet, at et brud ~a den 

har betydet grundlreggende rendringer i sannfundets basale organisering. De lange historiske lin jer 

sretter de seneste 30 ars udvikling i relief: Udviklingen fra kvinders marginale politiske position 

og minimale indflydelse til forandring og integration gennem de sidste ca. 30 ar har va:ret en 

kontinuerlig og fremadskridende proces. Og fremfor alt er den gaet meget hurtigt. Hvad harvreret 

drivkrrefteme i denne udvikling? Hvordan skal man forklare den? Det er noget af detvj vii 

diskutere i det f¢lgende med to forskellige indfaldsvinkler: I. Den politiske kultur 2. Det p~sitive 

og det negative syn pa udviklingen. 

2.1. fEnd ringer i den politiske kultur 

Kvinders integration i politik rna ses i et tret samspil med udviklingen i den danske politiske 

kultur, hvoraf vi i det f¢igende vii trrekke et par vresentlige faktorer frem. Vi diskuterer flilrst 

politisk kultur i bred forstand i forhoid til generelle politiske vrerdier og det politiske 

deltagelsesm¢nster og demrest mere snrevert i forhold til rutiner og procedurer i de poiitiske 

institutioner (Torpe 1994) 

Den danske politiske kultur hviier som i de andre nordiske lande pa et egalitrert grundlag. 

Denne grundireggende lighedsorientering, der historisk har vreret fremf¢I1 af 

socialdemokratieme og dannet grundlag for de nordiske velfrerdsstater, var i sin oprindelige form 

rettet mod klasser. I de sidste par artier har Jighedsbegrebet udviklet sig, og det er blevet bredere, 
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sader nu ogsa omfatter den formelle lighed mellem k\'!n (og til en vis grad etnicitet). Pa den made 

er det i en dansk og nordisk sammenhamg ikke noget nyt frenomen, at man har formuleret 

politiske m;i1sretninger om fremme ligheden for bestemte grupper. Det har vreret en central del 

af den politiske kultur i dette arhundrede, men dermed ogsa et centralt diskussions- og 

konflikttema pa den politiske dagsorden. I forhold til k\'!n afspejler lighedsidealet sig konkret 

gennem den institutionalisering, der er sket af ligestillingspolitikken.27 

Det har ogsa haft en meget stor betydning, at der i Danmark og i de andre nordiske lande, har 

varet et kvindepolitisk engagement uden for det formelle politiske system og ikke mindst en 

markant kvindemobilisering i 70'eme og 80'eme. Hvor den garnle kvindebevregelse (isrer Dansk 

Kvindesarnfund) direkte har arbejdet for at fremme kvindereprresentationen har den nye 

kvindebevregelse (R\,!dstr\'!mpebevregelsen) haft en mere indirekte effekt, fordi den generelt har 

varet med til at fremme mobiliseringen af kvinder; ved at fratage de rene mandeforsarnlinger 

deres legitimitet og endelig ved at konstitutere kvinder som en politisk relevant kategori i forhold 

til det repnesentative system (Dahlerup 1998:407). 

R¢dstr~mpebevregelsen var en del af de nye sociale bevregelser, der opstod 70'eme. 

Bevregelseme fungerede som udenomsparlarnentariske organiseringer og satte foruden 

kvindesp¢rgsmlHet ogsa sp\'!rgsmal som milj\'!, anti-atomkraft og nedrustning pa den politiske 

dagsorden. Bevregelseme dannede ramme om den omfattende politiske mobiJisering, der fandt 

sted i de nye mellemlagsgrupper og var bl.a. kendetegnet ved, at der var tale om en nogenlunde 

lige deltagelse mellem kvinder og mrend. Altsa reprresenterede bevregelseme ogsa et brud med 

den mandsdominans, man oplevede i det traditionelle politiske deltagelsesm~nster. 

Deltagelsen i bevregelseme byggede f\'!rst og fremmest pa aktivitet og engagement, men den 

sa1te samtidig skub i brede bevidsthedsrendrende processer for store dele af befolkningen. Dette 

ga:lder ikke mindst i forhold til k\'!n, hvor R\'!dsstr~mpebevregelsen gjorde op med stereotype 

kvindeopfattelser og gjorde kvinder til sUbjekt for deres eget Iiv i bade den private og den 

ofientlige sfrere28 Selv om disse bevregelser eksisterede ved siden af og formulerede sig i 

opposition til det forrnelle politiske system, sa havde savel det politiske indhold i bevregelseme 

sam den politiske organiseringsform en afsmittende effekt pa den politiske kultur, og ogsa pa det 

fonneJle politiske system. Bevregelseme blev saledes primus motor i forhold til generelle 

holdningsamdringer og protester i befolkningen (ikke mindst i forhold til k\'!nssp¢rgsmalet, men 

27 Denne meget skitseagtige fremstilling betyder at nuancerne fortaber sig. Del er fx vigtigt at understrege at 
tigheds- og frihedsdimensionen i demokratiet har udviklet sig i en grundlreggende sprendingsfelt (se fx Andersen 
et al l 1993). Der er ogsa vigtigt at papege, at ligestillingspolitikken i Danmark har haft en mindre 
gennemslagskraft end i de andre nordiske lande. Fx har den den danske ligestillingspolitik ern svarere 
institutionet forankring og samtidig er den Jigestillingspoiitiske dagsorden meget sn~vrere end i de andre 
nordiske lande (Borchorst 1998). 

2R Dahlerup Drude 1986 
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ogsa i forhold til fx holdninger til milj0 og til fred), og de var den direkte anledning til at flere 

sager landede pa den politiske dagsorden, fx spNgsm:l.iet om fri abort, om atornkraft i Danmark 

i 70'erne og om opstilling af mellemdistanceraketter i Europa i 80'erne. 

En af forudsretninger for bevregelsernes gennemslagskraft har vreret den politiske 

mulighedsstruktur, hvor det forrnelle politiske system i Danmark er kendetegnet af en 

forholdsvis h¢j grad af abenhed over for nye krav,z9 Henrik Kaare Nielsen viser i en komparativ 

analyse af de nye sociale bevregelser i Danmark og Tyskland, hvordan den politiske kultur i 

Danmark med fa undtagelser "ind-op-tager" bevregelsemes krav, mens den tyske kultur i h¢jere 

grad reagerede med aggressivitet, void og eksklusion af deltageme (fx Berufsverbot). Kaare 

Nielsen ser bevregelseme som livsverdens-institutioner, og hans pointe er, at systemets 

reponsitivitet over for livsverdenen er et substantielt udtryk for, hvorvidt der kan tales om 

demokrati og en aben politisk kultur i de pagreldende lande 30. 

Sarnspillet mellem "fra oven" og "fra neden" frernhreves ofte som et af de helt grundlreggende 

trrek for kvinders integration i politik i Norden. Det er i dette sarnspil mellem kvindesp¢rgsm:l.iets 

institutionalisering i staten og spredningen af kvindebevregelsens aktiviteter at en af 

forklaringeme pa den omfattende magtmobilisering og den markante udvikling skal findesY 

Helga Marie Hemes argumenterer for, at det er dette samspil, der har vreret drivkraften frem mod 

det, som hun betegner som kvindevenlige velfrerdsstater i Norden. I forbindelse herrned 

introducerede Hemes i 1987 begrebet om statsfeminisme, som hun forklarede pa f¢lgende made: 

"Women have entered the public sphere from below, through the kitchen door so to 

speak, partly through the pull of economic development, partly through the push of the 

women's movement. (..) Women's agitation feminization from below', and official 

response in the form of 'state feminism' have had lasting effects on Nordic welfare state 

development (..) Scandinavian state feminism is a result of the interplay between 

agitation from below and integration policy from above ( . .) The fact that welfare states 

and especially social democratic regimes empower women to a greater extent than other 

political systems do is by now well etablished" (Hernes 1987:11) 

Det er altsa kombinationen af presset nedefra, isrer i de sociale bevregelser, og systemets 

forholdsvis h¢je grad af responsitivitet i forhold nye grupper og krav (den politiske 

mulighedsstruktur), der har vreret en af de afg¢rende faktorer i forhold til at integrere kvinder i 

politik. Det er ogsa en vigtig pointe, at en forstaelse af den politiske betydning af k¢n bade 

29 Togeby L. 1994, p. 18 

30 Kaare Nielsen. 1991 

3l Christensen og Siim, 1990, p. 16-17 



28 

fokusere pa forandringerne i den politiske kultur og pa forandringerne i forhold til k~n. Det er 

dette dobbeltperspektiv, som Joan Scott har formuleret som "the particular and contextual ways 

in which politics contructs gender and gender constructs politics"n 

Ser man mere smevert pa den politiske kultur som procedurer og rutiner i det reprresentative 

demokrati, sa rna betingelseme for forandringer i det danske politiske system siges at vrere 

forholdsvise gode. Forholdstalsvalgene, den proportionelle reprresentation samt tilstedevrerelsen 

af mange konkurrerende partier er et godt udgangspunkt for fornyelse, sammenlignet fx rned 

lande med valg i enkelt-mands-kredse, hvor der ikke findes nogen beskyttelse af mindretallets 

synspunkter. 

Det har givetvis ogsa spillet en stor rolle, at der i Danmark i 70'erne og 80'erne opstod nye 

partidannelser pa den udogrnatiske venstrefl!ilj, der ogsa fik parlamentarisk reprresentation. Flere 

af disse venstrefl~jspartier sa sig selv som "bevregelsernes taler!ilr", og de havde medlemmer, der 

var aktive bade i parti og bevregelse. I en sammenlignende underS!ilgelse af k!iln og politiske 

partier argumenterer Pippa Norris for, at mange konkurrerende partier kombineret med 

fremkomten af nye partier ser ud til at fremme de kvindelige kandidaters muligheder. 33 Der har 

saledes ikke pa det procedurelle ni veau vreret tale om store barrierer for kvinder som en ny 

gruppe i politik. Samtidig med, at kvindereprresentationen stiger, udviser systemet en forholdsvis 

h~j grad af responsivitet, som er fremkaldt f!ilrst og fremmest af en generel mobilisering i de nye 

sociale bevregelser. 

De politiske parlier spiller imidlertid fortsat en central rolle i det reprresentative demokrati 

i Danmark. Vi har tidligere fremhrevet det som et generelt problem for partierne, at de har mistet 

deres karakter af masseparti - de udg¢r ikke lrengere en ramme om politiske frellesskaber og 

dialog, og de udfylder kun med n!ild og nreppe deres funktion som basis for rekruttering og 

nominering til det reprresentative system. Dette har ogsa betydning for kvindereprresentationen, 

idet kvinders andel af partimedlemsskaren er meget lav, og kun 4 procent af de danske kvinder 

er aktive i partier. Lidt polemisk kan man hrevde, at hvor partierne ikke ville vide at kvinderne 

tidligere, sa er det i dag kvindeme, der ikke vii vide af partierne - en udvikiing, der givetvis har 

vreret med til at forstrerke medlemskrisen i de danske politiske partier. Man kan derfor ogsa 

sp~rge, om den klassiske modstand mod at lade kvindeinteresserne reprresentere i de politiske 

partier i Danmark er i dag afl!ilst af en markant mangel pa potentielle kvindelige kandidater. 

Posiliv sfErbehandling har i Danmark isrer vreret rettet mod det interne demokrati i partieme. 

Som tidligere nrevnt har k~nskvotereringen vreret et langt mindre anvendt instrument i Danmark 

end i de andre nordiske lande. Isrer i Norge har k~nskvoteringen gennem de sidste par artier 

32 Scott 1. 1988, p. 46 

J3 NorrisP.1993, p.319 
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fungeret som et vigtigt led i at opbygge en forpligtende kvindeintegrationsstrategi. Det er svrert 

at mrue den direkte effekt af k!!!nskvoteringen, og det er givitvis i lige sa h!!!j grad signalvrerdien 

om at partieme tager k!!!nssp!!!rgsmalet alvorligt, der har en betydning Of Christensen 1998; 

Heidar & Raaum 1995). Det er dog vrerd at bemrerke, at det er i den periode, hvor der var 

k!!!nskvotering i SF, at kvindeandelen i folketingsgruppen ligger pa 64 procent (1979) og i 

perioden, hvor Socialdemokratiet har ki2lnskvotering, at kvindeandelen i Folketinget stiger fra 24 

procent til 39 procent. Interessant er det, at begge partieme pa deres kongresser i 1996 afskaffede 

ki2lnskvoteringen. Det hrenger givetvis sammen med den generelle modvilje, der er mod 

kvoteringsinstrumentet i Danmark, men muligvis ogsa med, at det som fi2llge af partiemes lave 

kvindeandel i realiteten kan vrere svrert at leve op til formelle regler om bestemte kvoter til hvert 

ki2ln. 

Den politiske kultur i Danmark ligner den politiske kultur i de andre nordiske lande. 

Betoningen af lighedsdimensionen, integrationen af ki2ln i den generelle lighedsideal, samspiIlet 

mellem kvindemobiliseringen og feminiseringen af de politiske institutioner, den responsive stat 

og et demokrati med forholdsvis mange konkurrende partier og forholdstalsvalg er alt sammen 

forklaringer pa, at udviklingen i de nordiske lande er sa paral1elle, og at man har talt om en 

nordisk ki2lnspolitisk model. Pa den anden side skal man vrere forsigtig med at overbetone 

lighedeme i den nordiske udvikling. Som vi har set er fx i forhold til kvindeintegrationen i de 

poltiske partier ser det ud til, at de politiske partier i Danmark har vreret mindre abne over for at 

integrere ki2lnsspi2lrgsmruet end i de andre nordiske lande. For det fi2lrste findes der ikke i Danmark 

som i de andre nordiske lande en historisk tradition for selvstrendige kvindeforbund inden for de 

politiske partier. For det andet ser det ud til , at den manglende tilslutning til de politiske partier 

er mere markant i Danmark end i de andre nordiske lande. Det danske medlemstal har bevreget 

sig fra klart at ligge i spidsen (sammen med Sverige) til nu at ligge betydeligt lavere end i de 

andre nordiske lande. Og med rnedlemflugten er fulgt et fald i kvindelige partimedlemrner og 

derrned en svrekkelse af det potentiale, der skulle fremme en st¢rre lighed rnellem ki2lnnene i 

elitepolitikken. 

Et af de centrale sp¢rgsmru i en danske og en nordiske sammenhreng for !!!jeblikket er, hvilken 

effekt den mark ante stigning i kvindereprresentationen har haft? G!!!r k¢n en forskel? Betyder det 

noge!, at kvinder er blevet integreret i politik. Bade for kvindeme og for den politiske kultur. Bar 

den forholdsvis store andel af kvinder i de nordiske parlamenter forandret den politiske 

dagsorden og indholdet i politik? Reprresenterer fx kvindeme i Folketinget del forskelsmandat, 

som bl.a. kvindeorganisationeme har haft en historisk forventning til? Udgi2lr ki2ln fortsat en 

konfliktdirnension? Disse spi2lrgsmal er meget vanskelige af besvare, bl.a. fardi det er svrert at 

adskille effekteme af kvindereprresentation fra andre samfundsrnressige rendringer i 

ki2lnsrelatianeme, ag indtil videre findes der ikke i Danmark systematiske undersi2lgelser pi 

amradet. If¢lge de norske unders¢gelser ser det ud til, at kvinder vrelges pa et sakaldt 
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forskelsmandat, men at kjiln til gengreld ikke er nogen konfliktdimension pa det politiske 

topniveau. Jo hjiljere man kommer op i partihierarkieme, jo mere "partikonforme" bliver 

medlemmeme. I forhold til kjiln slar denne tendens igennem pa den made, at konfliktdimensionen 

mellern kvinder og mrend i partiforeningeme er langt stjilrre end blandt kvinder og mrend i 

regeringen (Heidar & Raaum 1995; Skjeie 1995). Om de samme tendenser kan spores i Danmark 

ved vi endnu ikke noget om. 

2.2 Pessimisme og magtesl0shed eller optimisme og mobilisering 

De hurtige rendringer i kvindereprresentation og i kvinders forhold til politik de seneste wer har 

gjort det svrert for forskeme at fjillge med udvikiingen.Knapt havde man opstillet forklaringer pa 

kvinders marginalisering og underreprresentation i 70'eme fjilr udviklingen rendrede sig drastisk 

i 80'erne og 90'erne. I 70'erne var man forholdsvis enige om det negative syn, og der blev 

udviklet forklaringer, der betonede mandedominansen i rutinepolitikken som et resultat af 

sarnfundets dikotome kjilnsopfattelse, der bygger pa en klassisk adskillelse mellem kvinde- og 

mandekulturen i den private og den offentlige sfrere.34
. 

I 80'erne startede konfrontationen mellem, hvad man kan kalde det pessimistiske og det 

optimistiske syn pa udviklingen. Dette "sammenstjild" havde bade en empirisk og en teoretisk 

forankring. Empirisk, fordi man kunne registrere centrale forandringer i kvinders forhold til 

politik, der bade kunne tolkes pessimistisk ("det gik alt for langsomt") og optimistisk ("vi var 

pa rette vej"). Teoretisk, fordi der var en tendens til enten at fokusere pa patriarkatet og kvinders 

strukturelle afmagt eller pa mobilisering og pa kvinders aktive rolle i forandringsprocesserne. 

Denne dualisme mellem hvad der er blevet kaldt det optimimiske eller pessimistiske syn pa 

ud viklingen eller det m¢rke og det lyse billede af udviklingen findes stadig. Vi viI kort 

prresentere de to poler, som de star i dag, for derefter at diskutere dem op mod den skitserede 

udvikling i Danmark. 

1. Tese: Marginaliseringshypotesen 

Tesen om kvinders integration i krympende institutioner er et godt eksempel pa 

marginaliseringstankegangen. Tesen, der oprindelig blev formuleret af Harriet Holter i 1976, 

h<evder, at nar kvinder far magt i samfundet sker det ofte i krympende institutioner, dvs. i 

institutioner, som har mistet sin betydning (Holter 1976). Et andet eksempel er tesen om den 

benharde jemlov, som blev formuleret af Helga Marie Hernes i SO'erne. Denne tese er blevet 

" Sefx Albrektsen S.Halsaa, 1977 
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konkretiseret pa to mader: "Der hvor magten er, er kvinderne ikke" eller "Jo h$iljere op i hierarkiet 

man kommer, jo fame kvinder er der".35 Udgangspunktet i 80'erne var, at kvindereprresentationen 

var vokset betydeligt samtidig med, at den korporative kanal havde faet st¢rre po1itisk 

indflydelse. 

Begge teser bygger pa patriarkatsteoriernes strukturelle opfattelse, og de har begge den 

svaghed, at de ikke kan rumme et mere dynamisk og akt$ilrorienteret syn. Empiriske underS$ilgelse 

af kvindereprresentationen i bade Sverige og Norge har imidlertid tilbagevist denne tese. Pa det 

svenske rnateriale har Christina Bergqvist vist, at tesen ikke holder i det korporative system, og 

pa det norske har Hege Skjeie tilbagevist den i forhold til det parlamentariske niveau3 6 

Selv om jernlovstankegangen betoner et skift fra private til offentlige strukturer ses dette ikke 

i et dynamisk perspektiv, men i stedet som rendringer i patriarkalske strukturer, der sikrer, at 

magten forbliver hos rnrendene og holder sig vrek fra kvinderne. Selv om kvindereprresentationen 

steg i 80'erne, og kvinder var begyndt at blive integreret i det offentlige liv, sa var forholdet 

mellern k$ilnnene fortsat prreget af mrends dominans og kvinders afmagt. I det frellesnordiske 

projekt "Det ufrerdige demokrati" blev det formuleret som en overgangsfase fra kvinders afmagt 

uden deltagelse og reprresentation til relativ afmagt trods deltagelse (Haavio-Mannila m.fl. 1985). 

Tankegangen om kvinders marginalisering i politik er ogsa et af de billeder, som Yvonne 

Hirdman opstiller i den svenske magtudredning. I Hirdmans forstaelse af det siikaJdte 

genussystem argumenterer hun for, at der sker en genskabelse af for det f¢rste adskillelsen 

mellem k$ilnnene (segregering) og for det andet af den mandlige norms primat (hierarkisering)37 

En rrekke nordiske forskere har i 90'erne kritiseret marginaJiseringstesen, og den har staet i 

modsretning til fx Hernes' tese om de kvindevenlige velfrerdsstater og kvindemobilisering. Fx 

blev marginaliseringstankegangen tilbagevist i den nordiske bog Women in Nordic Polics. 

Closing the Gap38. 

2. Tese: EfterslreblTime Lag 

Efterslrebshyposen er i 90'erne blevet opstillet som en reaktion pa og et altemativ til 

marginaliseringshypotesen. Fx har Nina Raum argumenteret for, at den nordiske kvindeforskning 

i for h$ilj grad har fokuseret pa kvinders fravrer i politik. Derved har man opstillet en myte om 

lS Hernes H.M. 1982 

" Bergqvist 1995 og Skjeie 1992 

J7 Hirdman Y. 1990 

" Karvonen og Selle 1995 
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kvinders forhold til politik, der i realiteten har sl¢ret blikket for at se de store rendringer, der er 

sket. Efterslrebshypotesen, der er inspireret af Stein Rokkans trerskelmodel, der har vreret brugt 

til analyser af nye va::lgergruppers politiske integration i slutningen af 50'erne, bygger pa en 

forventning om, at nye mobiliserede grupper skal passere fire institutionelle trerskler inden de 

er fuldt integreret i det parlamentariske system.39 Derfor vii disse grupper have et eftersla::b inden 

de er fuldt integrerede i det politiske repra::sentative system, men hierarkiske og funktionelle 

arbejdsdeling viI aftage over tid. 

Dette historiske eftersla::b er et generelt kendetegn for nye mobiliserede grupper, og nar 

kvinders rolle som "nyankomne" er overstaet forventer man derfor, at tendensen til 

marginaiisering viI forsvinde ligesom det fx har vreret tilfreldet for arbejdere og b¢ndere i andre 

historiske faser. (Raaum, 1995A og 1995B). 

For as at se er efterslrebshypotesen ikke et tilfredsstillende alternativ til marginaliserings

hypotesen. Selv om Rokkans trerskelmodel er velegnet til analyser af nye mobiliserede gruppers 

(herunder ogsa kvinders) overskridelse af trerskleme i det repra::sentative demokrati, kan dens 

forklaringskraft ikke rurnrne kompleksiteten i kvindeintegration i politik. Det skyldes bl.a .. at 

kvindemobiliseringen i Norden er kendetegnet af et grundlreggende sarnspil mellem integration 

"fra oven" og mobilisering "fra neden", og dette samspil kan trerskelmodellen efter vores mening 

ikke forklare. 

3. Tese: Integra!ionens komp/exile! 

Vi mener ikke, at hverken jernlovshypotesen, tesen orn de krympende institutioner eller 

efters!rebshypotesen kan give tilfredsstillende svar pa kvinders forhold til politik i Danmark. 

Tils varende rnener vi heller ikke, at der kan opstilles helhedsorienterede forklaringer pa kvinders 

forhald til politik generelt. Snarere rna der opstilles en bred og flertydig fortolkningsrarnrne, der 

kan rumrne den komplexitet, der kendetegner ornradet. Grundlreggende er det efter vores mening 

misvisende at lregge op til et valg mellem den pessirnistiske eller den optimistiske forklaring, 

fardi den politiske betydning af kllin rna ses i et stllirre perspektiv af mangfoldigheder og 

rnadsatrettede udviklingstendenser. Snarere end enten-eller er det maske saJedes, at der side-om

side rned en stllirre lighed mellem kllinnene ogsa finder en reproduktion af garnle uligheder sted. 

Man rna derfor i analyserne vrere aben over for, at der samtidig med integrationsmekanismerne 

og med kvinders tilstedevrerelse i politik forts at eksisterer barrierer. En del af disse barriere kan 

givetvis forklares med efterslreb, men nye kan ogsa komme til. Det er derfor n¢dvendigt at 

39 Rokkans fire institutionelle trerskler er: iegitimering, inkorporering, reprresentation og ud~vrende magt. Nina 
Raaum har po baggrund af tlerskelmodellen vis!. at der . bortset fra Island - er et stort sammenfald i de nordiske 
kvinders overskridelse af de fire insti!utionelle trerskler i parlamentarisk politik (Raaum 1998). 
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opbygge forstaelser og tilgange, der er formar at klarg~re disse modsatrettede tendenser. Efter 

vores mening rna et sadant nuanceret perspektiv udvikles pa baggrund af konkrete historiske 

analyser af udviklingen. 

Lad os afslutningsvis iIIustrere vores pointe med et par eksempler fra den danske udvikling_ 

Der er ingen tvivl om, at kvinder er blevet integreret i de politiske institutioner i DanmarL 

Men denne integrationsproces er hverken linirer eller fuldendt. Det er en I~bende proces prreget: 

af usamtidighed og modsretninger. Det fremgar bl.a. af forholdet mellem det nationale og det: 

lokale niveau. Her viser udviklingen, at samtidig med at andelen af kvinder i Folketinget og 

senere ogsa de kvindelige ministre har bevreget sig op over en tredjedel, sa har udviklingen pa 

det 10kaJe niveau ligget lidt lavere, ligesom det ogsa ser ud til, at kvindereprresentationen m~der 

de st~rste barrierer pa det kommunaJe niveau, eftersom andelen af vaJgte kvinder stadig vrek: 

ligger under andelen af opstillede. Samtidig ser vi ogsa en markant mandlig overreprresentatioll 

pa borgmesterposteme (89 procent). Nina Raaum har fundet den samrne tendens i Norge, og hUll 

bruger dette til at st~tte argumentet for efterslrebshypotesen40 Et sadant kuiturelt efterslreb er 

sandsynligt pa det lokale niveau, men man skaJ ikke overse, at en sa markant mandlig 

overreprresentation pa netop disse betydningsfulde poster givetvis ogsa handler om magt og OIIl 

reproduktion af klassiske barriere for kvinder i politik. 

Set mere overordnet i forhold til den politiske kultur kan dette lregge op til at differentiere i 

forstaelsen af den politiske mulighedsstruktur. Vi papegede tidligere, at den politiske 

mulighedsstrukturer i Danmark betyder, at staten har vreret forholdsvis aben over for nye krav 

og over for at integrere kvinder i politik. Maske er disse mulighedsstrukturer og responsitivitet 

mere eller mindre udtaJte alt efter hvor i demokratiet, vi befinder os. Maske er det en myte, at det 

gar lettest for kvindeme pa det lokale niveau. Tager vi kvindereprresentationen som en af 

indikatoreme for kvindeintegrationen i de politiske institutioner, sa har den vreret mere vellykket 

pa det nationale end pa det lokale niveau. En mulig forklaring herpa kan vrere, at det saJcaldte 

statsfeminismen (og det brede politiske offentlighed) har haft de bedste betingelser og har vreret 

mest orienteret mod dette nationale niveau. 

I stedet for at skelne mellem det lokaJe og det nationaJe tyder det pa, at forklaringer pa 

k~nsulighed i politisk reprresentation er tret knyttet til demokratiets abenhed. Vi har i denne 

artikel frernhrevet graden af abenhed over for nye grupper og krav i den politiske kultur generelt 

spiller en afg~rende rolle for Iigestillingen i politik. Det peger i retning af, at ogsa rutiner og 

procedurer spiller en stor rolle. Det er forts at saledes , at det er de iibne demokratiske va/g, der 

fremmer k~nnenes Iigestilling mest. Der hvor der er tale om lukkede og indirekte valg, og hvor 

" Raaum 1995B , p. 39 
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der kun skal vreIges en kandidat har kvindereprresentationen de svrereste betingeIser4l. EU 

systernet er i sig selv en beknefteIse af denne tendens med en forholdsvis h!llj kvindeandel pa 40 

procent i parlamententet, hvor medlemmerne er valgt ved abne direkte valg, med en faldende 

kvindeandeI pa 20 procent ved de udpegede komminsrerer og med en markant mandedominans 

pa ministerplansni veau. 

41 Lovendutski & Norris 1993 



Appendix 1 

Tabel A 
K ' d r k d'd vln ellQe an I ater oq valgte ve df olketingsvalg, 1918-1998 

Ar Kandidater Valgte I 

Total Kvinder % K vindeandel (%) 

1918 402 37 9 3 

19201 438 18 4 2 

192011 437 17 4 2 

1920III 471 19 4 2 

1924 498 16 3 2 

1926 479 16 3 2 

1929 505 16 3 3 

1932 591 16 3 3 

1935 722 20 3 2 

1939 832 30 4 2 

1943 755 27 4 1 

1945 762 82 11 5 

1947 767 87 11 9 

1950 684 81 8 8 

19531 745 81 11 9 

195311 743 84 11 10 

1957 757 74 10 9 

1960 875 104 12 10 

1964 988 129 13 10 

1966 1025 137 13 11 

1968 1156 164 14 11 

1971 858 140 16 17 

1973 1128 177 16 15 

1975 1112 198 18 16 

1977 1129 222 20 17 

1979 1087 238 22 24 

1981 1130 287 25 24 

1984 1139 296 26 27 

1987 1517 470 31 30 

1988 1195 370 31 31 

1990 1274 395 31 34 

1994 940 282 30 34 

1998 1127 31 1 28 98 
Kllder: HaavlO-Manm1a, 1985, Kvmder & mrend, 1995 , lyllands-Posten 14, marts 98 

Tallene er excl. de nordatlantiske mandater. 
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Difference 

Valgte Kandidater 

-6 

-2 

-2 

-2 

-1 

-1 

0 

0 

-1 

-2 

-3 

-6 

-2 

0 

-2 

-1 

-1 

-2 

-3 

-2 

-3 

+ 1 

-1 

-2 

-3 

+2 

- I 
+1 

-1 

0 

+3 

+4 

+1 0 
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Tabel B 
K . k d d vlndel!qe an i aler og valgte ved kommunalvalg, 1962-1997 

Ar Kandidater Valgte Difference 

Total Kvindeandel (%) K vindeandel (%) Valgte kandidater 

1962 38.609 10 6 -4 

1966 36.226 15 10 -5 

1970 21.612 17 10 -7 

1974 24.203 19 12 -7 

1978 23.821 23 18 -5 

1981 23.789 27 21 - 6 

1985 21.758 29 24 -5 

1989 19.593 31 26 -5 

1993 17 .688 30 28 -2 

1997 17.313 29 2':!- -2 . . . 0 

Kilde: Kvmder & mrend, 1995, Llgestllhngsradets Arsberetmng 1997' 

, Begge kilder dog med korrektion for fej lagtig oplysning af kvindeandelen for kommunalbestyrelser 1985. 

TabelC 
K . d r k d'd Vin elqe an I aler oq valqte ve d °d amlsra svalq, 1962-1997 

Ar Kandidater Valgte Difference 

Total K vindeandel (%) K vindeandel (%) Valgte kandidater 

1962 2.423 8 2 -6 

[966 2.425 11 6 - 5 

1970 2.1O [ [6 9 -7 

1974 2.708 [5 8 - 7 

[978 2.901 20 15 -5 

1981 3.110 24 20 - 4 

1985 3.175 27 29 +2 

1989 2.770 29 29 0 

1993 2.515 29 31 +2 

1997 2.711 28 29 + I 
Kilde: Kvinder & mrend, 1995, Ligestill ingsradets Arsberetning 1997 
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