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Inledning 
Idag ser nog de flesta på Sverige som ett land där jämställdhet råder. I juridiskt hänseende har 

män och kvinnor samma möjligheter och villkor för att leva sina liv. Vägen hit har varit en 

resa från slutet av 1800-talet då kvinnorna började organisera sig för att få tillgång till utbild-

ning, förvärvsarbete och rösträtt. Män i politiken och män aktiva i samhället argumenterade 

för större öppenhet på marknaden och i politiken. Denna period fram till 1920-talet kan vi 

kalla för den första feministiska vågen. Det blev allmän och lika rösträtt i Sverige från 1920 

men resultatet blev inte som förväntat då väldigt få kvinnor valdes in i riksdagen. 

Fortfarande fanns begränsningar för kvinnor i förhållande till männen, men även 

klasskillnader. Klasskillnader skulle utjämnas innan kvinnofrågan kunde tas upp på allvar. 

Under och efter andra världskriget började kvinnornas roll omvärderas. Kvinnorna behövdes i 

alla delar av samhället i en allt större utsträckning. Ett litet bakslag inträdde på 50-talet då 

hemmafrun blev ett sätt att strukturera upp familjen runt en liten enhet där mannen skulle 

sköta försörjningen och kvinnan skulle sköta hemmet. 

 Under 1960-talet slog den andra feministiska vågen igenom. Fokus blev på informella 

hinder och teorier om patriarkatet växte fram som förklaringsmodeller på hur män upprätthöll 

makt. Från mitten av 1980-talet och på 1990-talet kom den tredje feministiska vågen då 

jämställdhet fick ett rejält genomslag i den politiska sfären. Flera partier valde att skriva in 

tydliga mål för sina partilistor så som varannan damernas, att partilistorna skull bestå av 

varannan man, varannan kvinna. Det feministiska nätverket Stödstrumporna bildades 1991 för 

att skapa en påtryckning på de politiska partierna så att de såg till att öka andelen kvinnor i 

riksdagen. Kvinnorna som förde Stödstrumpornas talan var bland annat litteraturvetaren Ebba 

Witt-Brattström och journalisten Maria-Pia Boëthius. 

 På 2010-talet kan man emellertid fortfarande hitta skillnader mellan männens och kvinnor-

nas villkor gällande till exempel lön, arbetstid, val av arbete och vilka genusnormer som 

genomsyrar samhället. Det går att läsa och höra om rapporter som talar om just löneskillnader 

och delad arbetsmarknad. Inte lika ofta verkar det 2010 talas om hur dessa genusnormer finns 

i politiken. 
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Syfte, avgränsning och frågeställningar 

1921 hölls det första riksdagsval då kvinnor fick rösta och bli valda till riksdagen. Kvinnors 

politiska rättigheter hade utökats inom landsting och kommunval innan dess.
1
 Kvinnorna hade 

varit en del av kampen för utökad rösträtt i den tidiga feministiska vågen. De hade från slutet 

av 1800-talet fått officiell tillgång till vissa utbildningar och bildat föreningar för Sveriges 

försvar, fred, rösträtt, kvinnans tillgång till offentliga tjänster och föreningar med politisk 

inriktning.
2
 Riksdagsvalet innebar att det 1921 blev 5 kvinnor i riksdagen: Kerstin Hesselgren, 

Elisabeth Tamm, Agda Östlund, Nelly Thüring och Bertha Wellin. Fram till tvåkammarriks-

dagens avskaffande, 1970, hade 137 kvinnor suttit i riksdagen.
3
 Camilla Norrbin kunde i sin 

avhandling Från isolering till integrering – en kollektivbiografisk studie över de kvinnliga 

riksdagsledamöterna under tvåkammarriksdagens tid 1922-1970 visa att de kvinnor som satt i 

tvåkammarriksdagen arbetade med en viss typ av frågor som Norrbin vid ett tillfälle benäm-

ner som överlappande med mjuka frågor.
4
 Detta begrepp gjorde mig intresserad av att se om 

de mönster som Norrbin hittat i sin undersökning kunde finnas även från 1970-talet och fram 

till och med 2010 för ministerposter. 

Kvinnors deltagande i politiken har ansetts vara en viktig del av att skapa ett mer demo-

kratiskt och jämlikt samhälle. En rad sociala reformer har ökat möjligheterna för kvinnans och 

mannens jämlikhet och jämställdhet i Sverige. Trots detta finns det fortfarande saker som är 

ojämställda. Strukturer och kultur återskapas och nyskapas som hindrar män och kvinnor att 

göra val, fria från dessa band. Visst kan vi människor se till att vara medvetna om hur vi 

väljer att leva våra liv om vi vill skapa ett jämställt samhälle men ytterst kanske det är politi-

ken som skapar möjligheter och ramar för detta. 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera fördelningen mellan män och 

kvinnor som departementschefer i regeringen. Detta för att se om och i så fall hur det finns 

skillnader mellan könen över tid. Tidsmässigt avgränsas undersökningen från avskaffandet av 

tvåkammarriksdagen 1970 fram till och med den regering som tillträdde 2006. Denna period 

på 40 år delas i sin tur i två. Den tidigare perioden täcker in de statsråd som var aktiva i den 

socialdemokratiska regeringen 1970 och fram till och med den regering som avgick 1991. 

Den senare perioden täcker in regeringen från 1991-1994 och framåt till Fredrik Reinfeldts 

(M) regering 2006-2010. 

                                                 
1
 Hedenborg & Kvarnström (red), (2009). 

2
 Hedenborg & Kvarnström (red), (2009): Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs 

universitetsbibliotekhttp://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/kunskap/historik/. 
3
 Norrbin, (2004). 

4
 Norrbin hänvisar till Wängnerud (1998) s.46. 
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De centrala frågeställningarna lyder: 

 Hur ser förändringen ut för fördelningen av män och kvinnor gällande 

departementscheferna i svenska regeringar efter enkammarriksdagens införande 1970 

fram till och med 2010? 

 Vilka könsmönster kan man se gällande vilka ansvarsområden ministrarna får? 

 Hur kan dessa förändringar och mönster förklaras? 

 

Forskningsbakgrund 

Forskning om jämställdhet har skett inom en rad olika områden. Forskning kring kvinnor i 

svenska regeringar är dock tämligen begränsad. Christina Bergqvist (1994) tar upp ämnet i sin 

doktorsavhandling Mäns makt och kvinnors intressen och jag återkommer till detta längre 

fram. För att få en bakgrund till kvinnors och mäns representation inom rikspolitiken har jag 

därför fokuserat på forskning som rör kvinnors representation i riksdag och riksdagsutskott. 

Det är främst fyra vetenskapliga texter jag använt. Camilla Norrbin (2004), fil. dr. i histo-

ria, undersöker tvåkammarriksdagen och dess kvinnorepresentation i Från isolering till 

integrering – en kollektivbiografisk studie över de kvinnliga riksdagsledamöterna under 

tvåkammarriksdagens tid 1922-1970. Lenita Freidenvall (2006), fil. dr i statsvetenskap, 

beskriver utvecklingen av synen på kvinnorepresentationen i Sveriges riksdag i Vägen till 

Varannan damernas – om kvinnorepresentation, kvotering och kandidaturval i svensk politik 

1970-2002. Maria Oskarsson & Lena Wängnerud (1995) går i Kvinnor som väljare och valda 

igenom hur det ser ut i utskotten för åren 1971-1994 samt har använt mycket av den forskning 

som bedrivs på Göteborgs universitet kring svensk politik. Christina Bergqvist (1994) tar i 

boken Mäns makt och kvinnors intressen upp både hur könsfördelningen ser ut i siffror för 

utskott, regering men knyter detta till intresse och makt. 

Camilla Norrbin (2004) kan visa att de första kvinnorna i rikspolitiken 1922-1924 

debatterade ”alkoholpolitik, arbetslivsfrågor, bostadspolitik, freds-, försvars-, jordbruks-, 

rätts-, och sjukvårdsfrågor samt social- och utbildningspolitik.”
5
 De talade ofta i egenskap av 

kvinna och tyckte sig företräda kvinnor, antingen kvinnoopinionen, kvinnoorganisationerna 

eller kvinnosaken i mer allmän bemärkelse. Men de talade också som sakkunniga.
6
 

                                                 
5
 Norrbin, (2004), s.68. 

6
 Norrbin, (2004), s.68. 
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För tvåkammarriksdagens tid visar Norrbins (2004) kartläggning av riksdagskvinnornas 

arbete och intressen hur olika frågor prioriterades. Kvinnorna var flitigast i frågor som 

kopplas till välfärd medan utrikespolitik var en sådan fråga som de ytterst sällan arbetade 

med.
7
 Bergqvist (1994) skriver att av de fem kvinnor som satt i regeringen under denna period 

var det två som under en kortare period var chef över ett departement, de övriga tre var kon-

sultativa statsråd och arbetade under en departementschef.
8
 Departementschefer var: folkhus-

hållningsminister Karin Kock 1948-1949 ansvarig för ransonering och reglering av bland 

annat livsmedel under andra världskriget och fram till 1950 respektive ecklesiastikminister 

Hildur Nyberg 1951 ansvarig för förvaltning av kyrka och skola. 

 Lenita Freidenvall (2006) beskriver utvecklingen av kvinnorepresentationen i Sveriges 

riksdag 1970-2002. Efter riksdagsvalet 1970 var denna 14 procent och från 1970-talet ökade 

kvinnorepresentationen i riksdagen. År 1973 valdes 21 procent kvinnor in i riksdagen och vid 

valet år 1985 valdes 32 procent kvinnor in. Vid valet 1991 blev det en liten tillbakagång som 

innebar att antalet kvinnor minskade från 38 procent till 34 procent. Stödstrumporna, ett 

feministiskt nätverk, bildades 1991 med målet att få partierna att öka andelen kvinnor i riks-

dagen. Kvinnorna som förde Stödstrumpornas talan var bland annat Ebba Witt-Brattström, 

och Maria-Pia Boëthius. Stödstrumporna krävde att partierna skulle öka kvinnorepresentat-

ionen, annars skulle Stödstrumporna själva ställa upp som parti. Valen 1994, 1998 och 2002 

ökade återigen antalet kvinnor i riksdagen. Vid respektive val blev andelen kvinnor 41, 43 

respektive 45 procent. Valet 1994 gjorde Sveriges riksdag till den första i världen som 

passerade 40 procent-gränsen. Fram till och med 2006 har bara ett land till valt in fler än 40 

procent kvinnor och det är Rwanda.
9
 

Bergqvist (1994) skriver att efter 1991 års val skedde en nedgång av kvinnorepresentat-

ionen i riksdagen och dess utskott från 38 till 33 procent. Däremot stärkte kvinnorna sin andel 

i regeringen från 29 till 38 procent och bland de politiskt tillsatta positionerna på departe-

menten från 25 till 34 procent.
10

 

Maria Oskarsson & Lena Wängnerud (1995) beskriver andelen kvinnor i 16 utskott mellan 

1971 och 1994.
11

 De har delat upp denna tidsperiod i tre mindre perioder; 1971-1978, 1979-

1987, 1988-1994. De två första perioderna var kulturutskottet det med flest kvinnor. Perioden 

1988-1994 var inte kulturutskottet i topp men fortfarande ett av de utskott där antalet kvinnor 

                                                 
7
 Norrbin, (2004), s.186-187. 

8
 Bergqvist, (1994,) s. 39-40. 

9
 Freidenvall, (2006). 

10
 Bergqvist, (1994). 

11
 Oskarsson & Wängnerud, (1995). 
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var större än genomsnittet för alla utskott tillsammans. För alla år 1970-1994 hade följande 

utskott hög kvinnorepresentation i förhållande till genomsnittet: kultur, justitie, lag, utbild-

ning, socialförsäkring, social, arbetsmarknad. Männen hade högst representation i följande 

utskott: trafik-, närings-, finans-, konstitutions-, försvars- och skatteutskottet. 

Perioden 1988-1994 hade antalet kvinnor i utskottet rörande bostad sjunkit jämfört med 

tidigare. Den förändring Oskarsson & Wängnerud (1995) ser i materialet över hela perioden 

1971-1994 gäller socialförsäkrings-, social- och arbetsmarknadsutskotten. Dessa har utveck-

lats från utskott med relativt sett jämn representation mellan män och kvinnor till utskott med 

majoritet av kvinnor.
12

 

Christina Bergqvist (1994) tar i boken Mäns makt och kvinnors intressen upp att två utskott 

inom kategorin infrastruktur försvunnit, civil- och inrikesutskottet, och i stället har arbets-

marknadsutskottet byggts upp.
13

 Det senare är ett departement som räknas till social välfärd 

och Bergqvist vill med detta lyfta fram att välfärdspolitiken blivit en allt större del av poli-

tiken och inte kan ses som ett område med låg status. 

Bergqvist (1994) nämner, för att göra en nordisk utblick, en intervjuserie med norska stor-

tings- och regeringsledamöter från 1989. De intervjuade fick berätta vilka områden av poli-

tiken som var mest attraktiva. 

Till de mest attraktiva områdena för både män och kvinnor hörde social- och miljöpolitik, liksom 

finans-, utrikes-, energi-, kommunal-, arbetsmarknads- och näringspolitik. Kvinnorna föredrog i 

något högre utsträckning utskott med anknytning till sociala frågor, men var till skillnad från 

männen mindre intresserade av jordbrukspolitik.
14

 

 

Bergqvist (1994) ställer frågan om det finns några mönster för de ministerposter kvinnor hade 

under perioden 1969-1991. Hon visar att 50 procent av de konsultativa statsråden var kvinnor 

medan endast 12 procent av departementscheferna har varit kvinnor. Vidare skriver hon att 

det med tiden har utsetts fler kvinnor till departementschefer och att det inte finns något 

tydligt mönster för vilka poster kvinnorna fått. Bergqvist menar att man kan se en viss över-

vikt för arbetsmarknads-. bostads-, och socialfrågor samt juridik.
15

 

Oskarsson & Wängnerud (1995) skriver om Riksdagsundersökningen 1988, från 

Göteborgs universitet. I denna undersökning ställdes frågan om vilket utskott ledamöterna 

ville sitta i, om de fick välja fritt. I topp för kvinnor låg utrikes-, arbetsmarknads-, social-, 

                                                 
12

 Oskarsson & Wängnerud, (1995). 
13

 Bergqvist, (1994), s.47. 
14

 Bergqvist, (1994), s.48. 
15

 Bergqvist, (1994), sida 50-51. Bergqvist redovisar Fakta om folkvalda. Riksdagen 1988-1991, (1989) som 

källa men i sammanställningen i Appendix 1, tabell A1.3 redovisar hon även den regering som tillträdde med 

Carl Bildt som statsminister 1991. 
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trafik-, närings- och utbildningsutskotten. I topp för män låg närings-, trafik-, finans-, arbets-

marknads- och utrikesutskotten.
16

 

Bergqvist (1994) sammanfattar utvecklingen från 1970-talet genom att lyfta fram att 

könsfördelningen utjämnats i rikspolitiken. 1970-talet innebar en relativt stor ökning av 

kvinnorepresentationen och under 1980-talet skedde en fördjupning av kvinnornas integration 

i politiken. Det blev fler kvinnor i alla delar av rikspolitiken så som utskott, departement och 

som departementschefer.
17

 

Källmaterial 

För att kunna beskriva och analysera vilka ministerposter kvinnor och män tilldelats mellan 

åren 1970 och 2010, har jag använt Fakta om folkvalda., utgiven av Riksdagens förvaltnings-

kontor.
18

 Dessa böcker innehåller biografiska fakta om riksdagsledamöter samt förteckningar 

över statsråd och regeringar. 

Fakta om folkvalda. Riksdagen 1988-1991, (1989), listar alla statsråd 1969-1989 och listar 

dem enligt statsrådsposter och inte enligt regeringar. Fakta om folkvalda. Riksdagen 

2006-2010, (2007), innehåller listor över regeringarna från Ingvar Carlssons tillträde 13/3 

1986 fram till och med Fredrik Reinfelds regering 2006 med uppgifter fram till 2007. För att 

komplettera uppgifterna för regeringen 2006-2010 har jag använt regeringens webbsida.
19

 

                                                 
16

 Oskarsson & Wängnerud, (1995), s108-109. 
17

 Bergqvist, (1994), s.73 
18

 Fakta om folkvalda. Riksdagen 1988-1991, (1989): Fakta om folkvalda. Riksdagen 2006-2010, (2007). 
19

 Tidigare statsråd: Statsråd under mandatperioden 6 oktober 2006 - 5 oktober 2010 

http://www.regeringen.se/sb/d/7851 (24 november 2010): Sveriges regering 2006-2010 

http://www.regeringen.se/sb/d/4393/a/30170#Sveriges regering 2006 (24 november 2010). 
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Teoretiska utgångspunkter, metod och begrepp 

Metod 

Undersökningen bygger på en kronologiskt komparativ metod. Vid sammanställning av stats-

rådsposter har jag bearbetat källmaterialet och sorterat statsråden under regeringar. För den 

tidiga perioden var mandatperioden 3 år och från 1994 var mandatperioden 4 år. Min redovis-

ning grundar sig på respektive regerings sammansättning till skillnad från den redovisning 

som i källorna för samman regeringsperioderna i längre tidsrymder. Detta gäller Olof Palmes 

regeringstid i början av 1970-talet och Ingvar Carlssons regeringstid från det att han tog över 

1986, då Olof Palme mördats, och fram till 1991. För den senare perioden gäller omvänt läge 

för den regering som tillträdde 1994. Den delas i Fakta om folkvalda då Ingvar Carlsson 

avgick som partiordförande 1996 och ordförandeskapet då togs över av Göran Persson. Jag 

räknar dessa år till en regering och de redovisas under åren 1994-1998.
20

 

För att möjliggöra en jämförelse över tid har denna period av 40 år sedan delats i två. Den 

tidiga perioden från 1970-1991 och den senare perioden från 1991-2010. Min utgångspunkt 

var att se om kvinnorna var fler i mjuka frågor, det vill säga utbildning, kultur och sociala 

frågor, eller om det fanns andra mönster för ministrar.
21

 Jag märkte snart att jag helt fick utgå 

från hur könsfördelningen såg ut för respektive statsrådspost för att sedan jämföra med de 

resultat som tidigare forskning kommit fram till. Då denna undersökning gäller regering och 

departementschefer/statsråd samt hur utvecklingen för dessa har sett ut över tid använde jag 

Olof Peterssons indelning av regeringen som verktyg. Olof Petersson (1989) beskriver stats-

apparatens utveckling och hur dessa gör att departement hör till olika områden – 

samordnande, basfunktion, social välfärd och infrastruktur.
22

 

Vidare relaterar jag mina resultat till utskottsrepresentationen mellan åren 1970-1994. 

Detta för att kunna se om det finns någon eftersläpning i tillsättningen av kvinnor. 

Begrepp 

Denna undersökning fokuserar på departementschefer som även benämns statsråd i denna 

text. Vid några tillfällen talar jag om konsultativa statsråd och dessa arbetar under en 

departementschef. Följande begrepp grundar sig på min undersökning av antalet män 

respektive kvinnor och hur tillsättningen har sett ut för respektive post. 

 Mansprofilerade statsrådsposter - poster med endast eller en stor majoritet män. 

 Kvinnoprofilerade statsrådsposter - poster med endast eller en stor majoritet kvinnor. 

                                                 
20

 Bilaga nr. 1 Regeringar. 
21

 Wängnerud, (1998), s.46. 
22

 Petersson, (1989). 



 10 

 Könsneutrala statsrådsposter - poster där tillsättandet varit könsneutralt i så måtto att 

förhållandet mellan män och kvinnor varit maximalt 60-40 i procent. 

Teoretiska utgångspunkter 

I analysen av könsmönster i regeringen finns det en mängd olika aspekter, såsom genusteori, 

intresse och makt. Dessa kan sorteras in i olika teoretiska perspektiv och de som är relevanta 

för detta arbete är följande: 

Olof Petersson (1989), professor i statskunskap, beskriver den moderna statsapparaten som 

en utveckling i tre faser där regeringens uppbyggnad är i fokus.
23

 Den första fasen utvecklar 

statens basaktiviteter. Dessa är utrikesdepartement, försvarsdepartement, justitiedepartement 

och finansdepartement. Sedan kom den fas som rör statens förmåga att organisera fysiska 

resurser eller infrastruktur. Dessa är jordbruksdepartement, handelsdepartement, industri-

departement, kommunikationsdepartement. I den tredje fasen byggs den sociala välfärden ut 

och dessa departement räknar Petersson dit: utbildningsdepartement och socialdepartement. 

Hälso- och sjukvård räknas också till den sociala välfärden. Han påpekar dock att det inte är 

helt svart-vitt till vilken fas vissa departement ska räknas. Bostadsdepartement och arbets-

marknadsdepartement kan räknas till både infrastruktur och social välfärd. Vissa departement 

räknar Petersson som samordnande och det är finansdepartement, civildepartement och stats-

rådsberedningen.
24

 

Lena Wängnerud (1998) använder teoretiska perspektiv hämtade från Yvonne Hirdman 

(1990), Harriet Holter (1981), Maud Eduards (1990) samt Helga Skjeie (1992) och jag 

använder hennes presentation av dessa.
25

 Yvonne Hirdman (1990) har lanserat begreppet 

genussystemet som kortfattat innebär att alla relationer mellan män och kvinnor är beroende 

av genussystemet och den könsmaktsordning som detta innebär. Mäns och kvinnors 

verksamheter hålls isär och kvinnorna underordnas männen. I politiken skulle detta innebära 

att kvinnorna koncentreras till vissa områden av politiken. De områden som kvinnorna då 

koncentrerar sig kring skulle också ha mindre makt än de där männen återfinns.
26

 Wängnerud 

nämner också forskarna Harriet Holter och Maud Eduards som även de varit aktiva inom 

genusforskning. Holter (1981) har lanserat en tes som går ut på att i de områden där kvinnor 

blir fler så blir makten mindre än tidigare.
27

 Eduards (1990) beskriver hur det kan bli om 

                                                 
23

 Petersson, (1989). 
24

 Petersson, (1989). 
25

 Wängnerud, (1998). 
26

 Hirdman, (1990). 
27

 Holter, (1981). 



 11 

kvinnorna i mötet med manliga normsystem väljer att betona könsskillnader – kvinnorna kan 

hamna i mjuka frågor så som utbildning, kultur och sociala frågor.
28

 

Som en motpol till detta använder Wängnerud (1998) forskaren Helga Skjeie (1992) som 

använder en strategiorienterad förklaringsmodell. Skjeie menar att det kan finnas fördelar med 

att kvinnor och män koncentrerar sig på olika områden i politiken. Det behöver inte betyda att 

kvinnorna underordnas männen och det kan vara ett medel att satsa på vissa områden för att 

uppnå eftertraktade mål.
29

 

Christina Bergqvist (1994) skriver om intresse och att det kan vara viktiga verktyg för 

analys.
30

  

Att det är rimligt att utifrån olika historiska situationer tala om kvinnors subjektiva intressen och 

om kvinnofrågor är de flesta överens om. Detta kan också ta sig uttryck i att grupper av kvinnor 

organiserar sig kollektivt utifrån vissa intressen eller för att de blir utestängda från manligt 

dominerade organisationer.  
31

 

 

Subjektiva intressen är intressen som rör grupper av kvinnor, inte alla kvinnor. Objektiva 

intressen beskrivs av Anna Jónasdottir (1991), citerad och refererad av Bergqvist, som att 

vara bland. Det är en formaspekt och inte en innehålls- eller konsekvensaspekt. Kvinnor som 

grupp ifrågasatte männens maktövertag och ville bli en del av politiken genom att vara i 

politiken.
32

 

Kvinnors deltagande och representation som kvinnor, alltså formaspekten, är en förutsättning för 

innehållsaspekten, alltså kvinnors behov och önskemål.
33

  

 

Bergqvist (1994) skriver också om att det finns två perspektiv på statens och politikens för-

ändring. Det optimistiska perspektivet innebär att kvinnornas och kvinnornas politiska krav 

löpande integreras. Det pessimistiska perspektivet innebär en tolkning av de skedda föränd-

ringar som nya marginaliseringar eller nya särskiljande och nya hierarkiseringar. Ett exempel 

på hur detta skulle kunna synas är att när kvinnorna får tillgång till en viktig institution har 

denna tappat värde och makt. Ett annat exempel är att kvinnor marginaliseras och får plats i 

de organ som har lägre status och mindre maktpåverkan. ”De verkligt inflytelserika posterna 

inom t.ex. finans-, skatte-, och utrikespolitik behåller männen för sig själva.”
34

 

                                                 
28

 Wängnerud, (1998), s.45 ff.: Eduards, (1990). 
29

 Wängnerud, (1998): Skjeie, (1992). 
30

 Bergqvist, (1994). 
31

 Bergqvist, (1994), s. 17. 
32

 Jónasdottir, (1991). 
33

 Bergqvist, (1994), s.18. 
34

 Bergqvist, (1994), s.20. 
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Könsmönster i Sveriges regeringar 
Det empiriska materialet visar att statsrådsposterna, i såväl den tidiga perioden, 1970-1991, 

och i den sena perioden, 1991-2010, kan delas in i tre grupper. I den första gruppen sorterar 

de poster där männen utgör 100 procent eller majoritet – mansprofilerade statsrådsposter. I 

den andra gruppen finner vi statsrådsposter som är relativt könsneutrala och där förhållandet 

mellan män och kvinnor är maximalt 60 procent – 40 procent. I den tredje gruppen sorterar de 

statsrådsposter där kvinnor utgör 100 procent eller majoritet – kvinnoprofilerade 

statsrådsposter. För att tydliggöra utvecklingen redovisar jag de poster där männen har inne-

haft 100 procent av posterna. 

Detta är inte en text som behandlar regeringens uppbyggnad på ett djupt plan. De flesta 

ministerposter kanske talar för sig själva. En viss känsla finns för vad en försvarsminister 

ansvarar för (Sveriges försvar) eller en utbildningsminister (skola och utbildning i Sverige) 

medan andra ministerposter inte ger mycket ledtrådar för en lekman bara genom sitt namn. 

Jag presenterar de ministerposter som av olika anledningar försvunnit och de som bytt namn 

och till viss del fått nya ansvarsuppgifter men då de till största del beskrivits som liknande. 

Jag gör inga anspråk på att ge en fullödig beskrivning av dessa förändringar, utan endast att ge 

en läshjälp och ökad möjlighet att förstå utvecklingen. 

Inrikesministerposten från 1970-1973 avskaffades och de politiska frågorna delades upp på 

bland annat arbetsmarknadsminister och bostadsminister som båda blev nya från 1974. Civil-

ministerposten existerade 1970-1973 men de stora frågorna fanns kvar på det nybildade 

kommundepartementet, åren 1974-1982. 1983 bildades åter civildepartementet och fanns kvar 

till 1996. När detta departement avvecklats bildades ett nytt inrikesdepartement (1996-1998) 

som ansvarade för de stora frågorna inom detta område. De politiska områden och frågor det 

rör sig om är kyrka, kommun, landsting, ungdoms- och konsumentfrågor. 

Under den tidiga perioden var kvinnorna i minoritet i riksdagen. Exempelvis var det 14 

procent kvinnor i riksdagen 1970, 21 procent kvinnor 1973 och 32 procent kvinnor 1985.
35

 

Under den sena perioden hade kvinnorepresentationen ökat och 1994 var det 41 procent 

kvinnor i riksdagen, 1998 var det 43 procent kvinnor och 2002 var det 45 procent kvinnor i 

riksdagen.
36

 

                                                 
35

 Freidenvall, (2006) 
36

 Freidenvall, (2006) 
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Den tidiga perioden 1970 – 1991  

För den tidiga perioden 1970-1991 syns skiktningen i mansprofilerade, könsneutrala och 

kvinnoprofilerade (Tab.1) enligt följande mönster. Utrikesministrar, justitieministrar, 

försvarsministrar, kommunikationsministrar, finansministrar, utbildningsministrar, 

jordbruksministrar, handelsministrar, inrikesministrar, bostadsministrar, civilministrar, 

kommunministrar och industri-/näringsministrar, är alla poster där männen haft 100 procent 

av posterna eller en mycket kraftig majoritet. Dessa hör således till gruppen mansprofilerade. 

I denna period var socialministrar, arbetsmarknadsministrar och bostadsministrar de tre poster 

som kan betecknas som relativt könsneutrala, det vill säga förhållanden mellan män och 

kvinnor var i procent maximalt 60-40. I slutet av denna period fick svenska regeringar ett nytt 

departement och en ny statsrådspost, nämligen miljö- och energiminister som infördes 1987. 

Åren 1987-1991 var det två kvinnor på posten. 

 

Mansprofilerade, könsneutrala och kvinnoprofilerade 
statsrådsposter under den tidiga perioden  

Det tydliga mönstret för den tidiga perioden är att det är männen som är i maktpositioner och i 

majoritet. Jämfört med annan forskning (Norrbin, Oskarsson & Wängnerud, Bergqvist) som 

rör kvinnor i politiken kan man se att de teorier som rör kvinnor och sociala frågor till viss del 

stämmer med hur tillsättandet av departementschefer sker. Camilla Norrbin (2004) visar i sin 

avhandling att kvinnor under tvåkammarriksdagen var mest aktiva i utskott som rörde sociala, 

kulturella, privaträttsliga frågor samt undervisningsfrågor. I kamrarna debatterade kvinnorna 

 

Tab. 1 Departementschefer/statsråd 1970 – 1991  

100 % män Ca 84-92% män 

(d.v.s. 1-2 kvinnor) 

Maximalt 60-40% 100 % kvinnor 

Försvarsminister 

Finansminister 

Budgetminister(76-82) 

Ekonomiminister(76-82) 

Jordbruksminister 

Handelsminister(70-82) 

Inrikesminister(70-73) 

Civilminister (70-73, 83-

91) 

Kommunminister(74-82) 

Industri-(närings)minister 

 

Justitieminister 

Kommunikationsminister 

Utrikesminister 

Utbildningsminister 

Socialminister 

Arbetsmarknadsminister 

(74-91) 

Bostadsminister(74-91) 

Miljöminister (87-91) 

Mansprofilerade statsrådsposter Könsneutrala Kvinnoprofilerade 
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ofta arbetsmarknadsfrågor så som löner och tillgång till arbete.
37

 Även i jämförelse med 

Oskarsson & Wängneruds (1995) genomgång av kvinnorepresentationen i utskotten 

1971-1994 syns att kvinnorna var välrepresenterade i utskotten rörande kultur, justitie, lag, 

utbildning, socialförsäkring, social, arbetsmarknad.
38

 Detta skulle kunna vara förklaringen till 

att kvinnorna var välrepresenterade på social-, arbetsmarknads- och bostadsministerposterna. 

Luckan här är att den fråga som var bland de viktigaste bland kvinnor under tvåkammarriks-

dagen och där kvinnorna var välrepresenterade i utskottet 1971-1994 inte alls ger 

motsvarande genomslag på ministertillsättningen, nämligen utbildningsfrågan. Inte heller syns 

kvinnorna i motsvarande utsträckning på justitieministerposten. Detta skulle kunna vara ett 

tecken på att det finns en eftersläpning i tillsättandet av ministrar. 

Miljöministerposten infördes i Sverige 1987. Fram till 1991 hann två regeringar passera 

och i båda regeringar var det en kvinna på posten. Detta kan bero på att kvinnorna såg sin 

möjlighet att ta plats i politiken i ett område som inte var könsmärkt. En annan tänkbar 

förklaring är att männen genom sina maktpositioner hänvisade kvinnorna till det nya området 

inom politiken. 

Min sammanställning av departementschefer skiljer sig från de resultat Bergqvist (1991) 

redovisar. Hennes sammanställning omfattar Carl Bildts regering som tillträdde 1991 och 

detta kan vara bidragande orsak till att våra resultat skiljer sig åt. Bergqvist skriver: ”…det är 

svårt att uttala sig om något speciellt mönster.”
39

 Min undersökning visar på tydliga mönster 

med de tre grupperna mansprofilerade, könsneutrala och kvinnoprofilerade. Där Bergqvist 

nämner en viss övervikt för arbetsmarknadsminister, bostadsminister, socialminister samt 

justitieminister visar min sammanställning på andra förhållanden. För justitieministerposten 

gäller förhållandet att kvinnor var i liten minoritet, tillsammans med kommunikationsminister, 

utrikesminister och utbildningsminister, och räknas således till de mansprofilerade 

statsrådsposterna. Där Bergqvist nämner en viss övervikt, för kvinnornas del, visar min 

undersökning tydligt att förhållandet mellan könen på arbetsmarknadsminister, 

bostadsminister och socialminister är könsneutralt. Kvinnornas inträde på dessa områden kan 

förklaras med flera saker. En förklaring är att kvinnorna varit engagerade i dessa frågor sedan 

deras inträde i rikspolitiken och att de fått plats i utskotten som arbetar med dessa frågor.
40

 

                                                 
37

 Norrbin, (2004). 
38

 Oskarsson & Wängnerud, (1995). 
39

 Bergqvist, (1991), sida 50 
40

 Bergqvist, (1994), sida 50-51. Bergqvist redovisar Fakta om folkvalda. Riksdagen 1988-1991, (1989), som 

källa men i sammanställningen i Appendix 1, tabell A1.3 redovisar hon även den regering som tillträdde med 

Carl Bildt som statsminister 1991. 
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Hur ser förhållandet ut i jämförelse med Olof Peterssons indelning av regeringens 

departement (Tab.2)?
41

 För den tidiga perioden är det tre departement som är könsneutrala 

och ett av dessa kan räknas som tillhörande välfärdspolitiken medan två av dessa kan räknas 

till välfärdspolitik såväl som infrastrukturpolitik. Jag har valt att sortera miljöpolitik till 

infrastrukturpolitik eller det Petersson väljer att kalla mobiliserande av fysiska resurser. I 

gruppen av statsrådsposter där kvinnor fick ta plats i minoritet är det två poster som räknas till 

basfunktionerna (justitieminister och utrikesminister), en inom infrastrukturpolitik 

(kommunikationsminister) samt en inom välfärdspolitik (utbildningsminister). 

 

Tab. 2 Departementschefer/ statsråd 1970 – 1991/Olof Peterssons beskrivning av staten. 

Basaktiviteter = B. Infrastruktur = I. Social välfärd = V. Samordnande = S 

100 % män Ca 84-92% män 

(d.v.s. 1-2 kvinnor) 

Maximalt 60-40% 100 % kvinnor 

Försvarsminister B 

Finansminister B, S 

Budgetminister(76-82) 

Ekonomiminister(76-82) 

Jordbruksminister I 

Handelsminister(70-82) I 

Inrikesminister(70-73) 

Civilminister (70-73, 83-

91) S 

Kommunminister(74-82) 

I 

Industri-(närings)minister 

I 

Justitieminister B 

Kommunikationsminister 

I 

Utrikesminister B 

Utbildningsminister V 

Socialminister V 

Arbetsmarknadsminister 

I, V 

Bostadsminister(70-91) I, 

V 

Miljöminister (87-91) I 

Mansprofilerade statsrådsposter Könsneutrala Kvinnoprofilerade 

 

                                                 
41

 Petersson, (1989). 
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Den sena perioden 1991 – 2010  

I den sena perioden 1991-2010 kan man se statsrådsposterna skiktas i tre grupper på ett annat 

sätt (Tab.3). Nu är det endast en statsrådspost där männen har 100 procent nämligen 

utbildningsministerposten. Inrikesministerposten som infördes 1996, efter civilministerposten, 

fanns kvar till och med 1998 och då med endast en (1) man på posten. För övriga 

statsrådsposter i gruppen mansprofilerade hittar vi försvarsminister, finansminister, 

arbetsmarknadsminister samt näringsminister (tidigare industriminister). I gruppen 

könsneutrala statsrådsposter hittar vi utrikesminister, socialminister, kommunikationsminister 

(1991-1998) samt miljö- och energiminister. I gruppen kvinnoprofilerade hittar vi 

justitieminister, jordbruksminister, civilminister (1991-1996), kulturminister som infördes 

1991 samt integrations- och jämställdhetsminister som infördes 2007. 

 

Mansprofilerade statsrådsposter under den sena perioden  

I gruppen av mansprofilerade statsråd hittar vi försvarsminister, finansminister, utbildnings-

minister, arbetsmarknadsminister, inrikesminister och industri-/näringsminister. När det gäller 

försvar, finans och industri/näring verkar det vara de områden där kvinnors representation 

ökar långsammast. I utskotten för dessa frågor har kvinnor varit underrepresenterade under 

hela perioden 1971-1994 med små skiftningar i olika riktningar. I försvarsutskottet har 

variationen gått upp och ned men hela tiden legat på en underrepresentation. Finansutskottet 

har haft lägre kvinnorepresentation än försvarsutskottet under samma period och 

näringsutskottet är också ett sådant som Oskarsson & Wängnerud (1995) presenterar som 

mansprofilerat.
42

 

                                                 
42

 Oskarsson & Wängnerud, (1995). 

 

Tab. 3 Departementschefer/Statsråd 1991 – 2010  

100 % män 75-88% män 

D.v.s. 1-2 kvinnor 

Maximalt 60-40% 100-70 % kvinnor 

Utbildningsminister 

Inrikesminister(96-98) 

Försvarsminister 

Finansminister 

Arbetsmarknads-

minister (91-98, 

07-10) 

Industri-

/näringsminister 

 

Utrikesminister 

Socialminister 

Kommunikationsminister(91-

98) 

Miljö- och energiminister 

Justitieminister 

Jordbruksminister 

Civilminister(91-96) 

Kulturminister 

 

 

Integration- och jämställd-

hetsminister(07-10) 

Mansprofilerade statsrådsposter Könsneutrala Kvinnoprofilerade 
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Arbetsmarknadsministerposten och dess utveckling från könsneutral till mansprofilerad 

sticker ut i detta fall. I utskottet åren 1971-1978 var kvinnorepresentation i jämnt förhållande 

och under resten av perioden blev utskottet alltmer kvinnoprofilerat. Det som är mest 

iögonenfallande i denna mansprofilerade statsrådsgrupp är utbildningsministerposten. 

Utbildningsfrågor har historiskt varit frågor där kvinnorna varit flitiga motionärer och under 

åren 1971-1978 och 1988-1994 i utskotten varit mer av kvinnoprofilerade utskott. Åren 

1979-1987 var det jämnt fördelat mellan män och kvinnor i utskottet. För båda dessa 

ministerposter ser man att det inte finns någon eftersläpning eller annat samband mellan 

könsrepresentation i utskott och motsvarande ministerpost. 

Olof Peterssons indelning av regeringen i jämförelse med de mansprofilerade statsråds-

posterna visar att de återfinns i alla områden (Tab.4).
43

 Vissa departement kan räknas till två 

områden och därför representerar de sex mansprofilerade departementen lika inom 

basfunktion, infrastruktur och välfärd. Det visar att män inte dominerar inom något speciellt 

politikområde. 

Varför har männen haft ensam majoritet på utbildningsministerposten? Beror det endast på 

slumpen eller är det en utestängning av kvinnor från en post som har dold hög status och 

makt? 

 

 

Könsneutrala statsrådsposter under den sena perioden  

I denna grupp av könsneutrala statsråd hittar vi utrikesminister, socialminister, 

kommunikationsminister (1991-1998) och miljö- och energiminister. I denna grupp med stats-

rådsposter som räknas som könsneutrala kan man se en historisk överrensstämmelse gällande 

utrikesministerposten. I Oskarsson & Wängneruds (1995) genomgång av utskotten 1971-1994 

                                                 
43

 Petersson, (1989). 

 

Tab. 4 Departementschefer/Statsråd 1991 – 2010/Olof Peterssons beskrivning av staten. 

Basaktiviteter = B. Infrastruktur = I. Social välfärd = V. Samordnande = S 

100 % män 75-88% män 

D.v.s. 1-2 kvinnor 

Maximalt 60-40% 100-70 % kvinnor 

Utbildningsminister V 

Inrikesminister(96-98) S 

Försvarsminister B 

Finansminister B, S 

Arbetsmarknads-

minister I, V (91-

98, 07-10) 

Industri-

/näringsminister I 

 

Utrikesminister B 

Socialminister V 

Kommunikationsminister(91-

98) I 

Miljö- och energiminister I 

Justitieminister B 

Jordbruksminister I 

Civilminister(91-96) S 

Kulturminister V 

 

 

Integration- och jämställd-

hetsminister(07-10) V 

Mansprofilerade statsrådsposter Könsneutrala Kvinnoprofilerade 
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visar de att för åren 1971-1978 var kvinnorepresentationen lite över genomsnittet för 

utskottsrepresentation, för åren 1979-1987 och åren 1988-1994 låg kvinnorepresentationen 

vid medelvärdet.
44

 Riksdagsundersökningen 1988 från Göteborgs universitet nämns av 

Oskarsson & Wängnerud och som svar på frågan om vilket utskott ledamöterna helst ville till 

låg utrikesutskottet i topp som mest eftertraktat hos de kvinnor som var i riksdagen. Både 

kvinnor och män har alltså intresse för utrikespolitiken.
45

 

Socialministerposten är jämnare besatt av män och kvinnor än hur utskottsrepresentationen 

sett ut. Oskarsson & Wängnerud (1995) visar att socialutskottet blev ett alltmer kvinno-

profilerat utskott under tiden 1971-1994.
46

 Här finns således ingen historisk koppling och 

detta visar också att en eventuell eftersläpning inte är den enda förklaringen, utan att det finns 

fler förklaringar som påverkar hur könsfördelningen ser ut på statsrådsposten. 

Kommunikationsministerposten räknas till infrastruktur och även här kan man se att 

utskottsrepresentationen inte ger facit för hur utvecklingen av ministerposten kan komma att 

se ut. Tittar man på representationen inom näring och trafik så skiljer det sig från utskotts-

representationen 1971-1994 då utskotten för dessa frågor varit mansprofilerade. Riksdags-

undersökningen 1988, vilken Oskarsson & Wängnerud (1995) refererar till, visar att kvinnor 

önskade vara aktiva i trafikutskottet.
47

 Detta visar att det finns intresse hos de politiskt aktiva 

kvinnorna att agera inom till exempel trafikutskottet men de fick inte ta plats i utskottet mot-

svarande deras vilja. Detta kan vara en del av den maktstruktur som Hirdman talar om. Att det 

går att se en förändring i tillsättandet av kommunikationsministerposten visar att det finns 

möjlighet att förändra strukturer. 

Miljö- och energiministerposten är könsneutral och en tänkbar förklaring till detta kan vara 

att det inte har en tydlig historisk koppling till ettdera könet. Både män och kvinnor kan 

intressera sig för miljöfrågor. 

Hur ser det ut i jämförelse med Olof Peterssons beskrivning av regeringens funktioner 

(Tab.5)?
48

 Med Peterssons indelning som jämförande verktyg kan man se att de 

statsrådsposter som blivit könsneutrala är från olika områden av politiken. Nu representeras 

basfunktion (utrikesminister), välfärdspolitik (socialminister) och infrastrukturpolitik 

(kommunikationsminister och miljö- och energiminister). Det har således skett en förändring 

även i vilken typ av politik som fungerar könsneutralt. 

                                                 
44

 Oskarsson & Wängnerud, (1995). 
45

 Oskarsson & Wängnerud, (1995). 
46

 Oskarsson & Wängnerud, (1995). 
47

 Oskarsson & Wängnerud, (1995). 
48

 Petersson, (1989). 
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Kvinnoprofilerade statsrådsposter under den sena perioden  

I denna grupp av kvinnoprofilerade statsrådsposter hittar vi justitieminister, jordbruksminister, 

civilminister, kulturminister samt integrations- och jämställdhetsminister. För justitieminister-

posten kan man se en överrensstämmelse mellan kvinnors representation i justitieutskottet och 

att kvinnornas dominans på justitieministerposten från 1991. Kvinnorna intresserade sig tidigt 

för frågor kring lagar och förordningar och var, som Oskarsson & Wängnerud (1995) redo-

visat, välrepresenterade i justitieutskottet vilket kan vara en orsak till kvinnornas majoritet på 

posten.
49

 De som var justitieministrar under denna period var Gun Hellsvik, Laila Freivalds 

(två mandatperioder), Lena Hjelm-Wallén, Thomas Bodström (två mandatperioder) och 

Beatrice Ask. Att kvinnorna kommit att dominera på denna post under sena perioden skulle 

kunna tyda på att det finns en eftersläpning i tillsättningen av kvinnor på ministerposter där 

kvinnorna varit aktiva i frågan. 

Även när det gäller kulturministerposten kan man se tecken på att det råder en eftersläp-

ning då kvinnor varit välrepresenterade i kulturutskottet under hela den period Oskarsson & 

Wängnerud (1995) har kartlagt (1971-1994).
50

 När kulturfrågorna då blev lyfta till ett eget 

departement kan man se det som en följd av utskottsrepresentationen att kvinnor oftare fick 

bli kulturminister. Kulturfrågor kan ha blivit könsmärkta. Under denna period satt två män på 

kulturministerposten. Den ena var Per Nuder som satt en kort tid 2004 och den andra var Leif 

Pagrotsky som satt på posten 2004-2006. Det är värt att notera att under den tid Leif 

Pagrotsky var på posten var det som utbildnings- och kulturminister. 

Det är intressant att se att kvinnor är i majoritet på jordbruksministerposten då både en 

kartläggning av utskottsrepresentation för åren 1971-1994 och intervjuer med norska stor-

                                                 
49

 Oskarsson & Wängnerud, (1995). 
50

 Oskarsson & Wängnerud, (1995). 

 

Tab. 5 Departementschefer/Statsråd 1991 – 2010/Olof Peterssons beskrivning av staten. 

Basaktiviteter = B. Infrastruktur = I. Social välfärd = V. Samordnande = S 

100 % män 75-88% män 

D.v.s. 1-2 kvinnor 

Maximalt 60-40% 100-70 % kvinnor 

Utbildningsminister V 

Inrikesminister(96-98) 

 

Försvarsminister B 

Finansminister B, S 

Arbetsmarknads-

minister I, V (91-

98, 07-10) 

Industri-

/näringsminister I 

 

Utrikesminister B 

Socialminister V 

Kommunikationsminister(91-

98) I 

Miljö- och energiminister I 

Justitieminister B 

Jordbruksminister I 

Civilminister(91-96) S 

Kulturminister V 

 

 

Integration- och jämställd-

hetsminister(07-10) V 

Mansprofilerade statsrådsposter Könsneutrala Kvinnoprofilerade 



 20 

tingsledamöter och regeringsledamöter 1989 pekar på ett annat förhållande.
51

 Oskarsson & 

Wängnerud (1995) visar att kvinnor och män under åren 1971-1978 är rätt jämnt represen-

terade i jordbruksutskottet och under de två följande perioderna, 1979-1987 och 1988-1994, 

är kvinnor underrepresenterade. Bergqvist (1995) tar upp den norska intervjuundersökningen 

från 1989 och lyfter att intresset för jordbrukspolitik var något lägre bland kvinnor än hos 

män. Dock täcker inte dessa undersökningar perioden efter 1994 och det är möjligt att ett 

reellt intresseskifte har skett eller att utskottsrepresentationen har förändrats sedan 1994. En 

annan tänkbar förklaring, då utifrån genusteori, är att jordbrukspolitik har tappat status och 

makt och att kvinnorna då sätts på posten i högre utsträckning än männen. 

Varför blev civilministerposten ett kvinnoprofilerat ämbete? Christina Bergqvist (1994) 

räknar civilminister till infrastruktur där män har varit i majoritet historiskt och med detta 

antagande blir det svårt att se någon förklaring för kvinnornas dominans mellan åren 

1991-1996. Jag använder Olof Peterssons (1989) indelning där civildepartementet är ett 

samordnande departement.
52

 Det kan vara slumpen som slår igenom då detta departement 

fanns hela mandatperioden 1991-1994 och då besattes av Inger Davidsson. Följande 

mandatperiod fanns departementet 1994-1996, med Marita Ulvskog på posten, och 

avvecklades i samband med att socialdemokraterna bytte partiledare 1996. Från 1996-1998 

fanns istället inrikesdepartementet med Jörgen Andersson på posten som inrikesminister. 

Detta skulle dock kunna stämma överens med Hirdmans teori om att där makten minskar är 

kvinnorna välkomna. Om civildepartementet hade ansvar för frågor som inte hade lika stor 

politisk tyngd och därmed lägre status som tidigare skulle detta kunna vara en tänkbar 

förklaring. 

Integrations- och jämställdhetsminister (2007-2010) är intressant då det var en ny post trots 

att både integration av invandrande människor funnits i Sveriges historia från dess begynnelse 

och att jämställdhetsfrågor också varit mer eller mindre aktuella sedan kvinnornas inträde i 

rikspolitiken. När det gäller integrationsdelen av ministerposten finns det i alla fall en 

notering kring kvinnors representation och det är i Bergqvist (1994). Då hon har studerat även 

de konsultativa statsråden så kan man där se att invandrarminister var en kvinnoprofilerad 

post och att ministerposten hörde till arbetsmarknadsdepartementet.
53

 

                                                 
51

 Oskarsson & Wängnerud, (1995): Bergqvist, (1994). 
52

 Petersson, (1989). 
53

 Bergqvist, (1994). 
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Hur ser det ut i jämförelse med Olof Peterssons beskrivning av regeringens struktur 

(Tab.6)?
54

 Med Peterssons indelning kan man se att det är en spridning i den 

kvinnoprofilerade gruppen. Av de tre statsrådsposter som funnits under hela senare perioden 

är basfunktion (justitieminister), infrastruktur (jordbruksminister) och välfärdspolitik 

(kulturminister) representerade. De två poster som funnits kortare tider är civilminister som 

enligt Petersson är en samordnande funktion och integrations- och jämställdhetsminister som 

fanns 2007-2010 och enligt min kategorisering räknas till välfärdspolitiken. Men kanske 

skulle integrations- och jämställdhetspolitik kunna räknas till andra delar av politiken? Det 

nya mönster som framträtt under den senare perioden är att kvinnor och de kvinnoprofilerade 

statsrådsposterna återfinns inom alla delar av regeringen med utgångspunkt i Peterssons 

indelning. 

 

Jämförelse mellan tidiga och sena perioden 

Hur ser förändringen ut? Den stora förändringen är att männens 100 procentiga representation 

på samtliga statsrådsposter är bruten, undantaget utbildningsministerposten som backat 

tillbaka till just detta. Under åren 1991-2010 kan man se flera intressanta förändringar i 

förhållande till föregående 20-årsperiod. 

De poster som under perioden 1970-1991 besattes av en liten minoritet av kvinnor har alla 

förändrats. Justitieministerposten utmärker sig då den hamnat i gruppen kvinnoprofilerade 

statsrådsposter under perioden 1991-2010. Kommunikationsministerposten förändrades till att 

bli en könsneutral post så länge den fanns kvar fram till 1998.
55

 Utrikesministerposten 

                                                 
54

 Petersson, (1989). 
55

 2010 finns infrastrukturminister, med ansvar för liknande frågor under näringsdepartementet. 

 

Tab. 6 Departementschefer/Statsråd 1991 – 2010/Olof Peterssons beskrivning av staten. 

Basaktiviteter = B. Infrastruktur = I. Social välfärd = V. Samordnande = S 

100 % män 75-88% män 

D.v.s. 1-2 kvinnor 

Maximalt 60-40% 100-70 % kvinnor 

Utbildningsminister V 

Inrikesminister(96-98) 

Försvarsminister B 

Finansminister B, S 

Arbetsmarknads-

minister I, V (91-

98, 07-10) 

Industri-

/näringsminister I 

 

Utrikesminister B 

Socialminister V 

Kommunikationsminister(91-

98) I 

Miljö- och energiminister I 

Justitieminister B 

Jordbruksminister I 

Civilminister(91-96) S 

Kulturminister V 

 

 

Integration- och jämställd-

hetsminister(07-10) V 

Mansprofilerade statsrådsposter Könsneutrala Kvinnoprofilerade 
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utvecklades till en könsneutral post under perioden 1991-2010. Utbildningsministerposten 

tappade kvinnorepresentationen helt under denna period. 

Gruppen med könsneutrala statsrådsposter är intressant då en av de tre inte längre finns 

kvar som departementschef längre, en har backat till mansprofilerade och en är stabil. Den 

stabila posten är socialministerposten. Det är troligt att bostadsministerposten som hade eget 

departement fram till och med 1991 passade in under socialdepartementet och fortfarande har 

en könsneutral tillsättning. Den tredje posten är arbetsmarknadsminister som tappade kvinno-

representation under åren 1991-2010. Dock har detta departement avvecklats och återbildats 

med ojämna mellanrum. Under denna period fanns det 1991-1998 och sedan från 2007-2010. 

Jordbrukspolitiken har fått en radikalt annan representation då det under den tidigare 

perioden inte fanns en enda kvinna på posten som jordbruksminister medan det under den 

senare perioden blivit ett kvinnoprofilerat ämbete. Vilka tänkbara förklaringar finns bakom 

detta? Civilminister är också ett sådant ämbete som gått från mansprofilerat till kvinnopro-

filerat. Dock fanns detta departement endast kvar fram 1996. 

En fråga som kvinnorna varit aktiva i redan från insteget till riksdagsarbetet blev politik på 

högsta nivå från och med 1991. Det är kulturpolitiken som då fick ett eget departement och en 

kulturminister med egen portfölj. Denna post föll in i gruppen kvinnoprofilerade och detta 

stämmer som nämnts väl med kvinnorepresentationen i kulturutskottet. 

Beträffande utbildningsministerposten är det utmärkande att den blivit mansprofilerad, 

utan en enda kvinna på posten sedan Lena Hjelm-Wallén 1982-1985. Utbildningsfrågor 

mellan 1920 och 1994 har varit frågor där kvinnor flitigt har motionerat, debatterat och arbetat 

i utskott.
56

 

Genom att se på departementen med Olof Peterssons indelning i basaktiviteter, infrastruk-

tur, välfärd och samordnande kan man se att det nya mönstret innebär en ökad spridning av 

vilka politiska områden som var kvinnoprofilerade. Om vi jämför den tidiga periodens 

könsneutrala statsrådsposter med den sena periodens könsneutrala visar sig följande. I den 

tidiga perioden var det välfärd och infrastruktur som var representerat genom socialminister-

posten, arbetsmarknadsministerposten och bostadsministerposten. I den sena perioden fanns 

även basfunktionen representerad genom utrikesministerposten. 

                                                 
56

 Norrbin, (2004): Oskarsson & Wängnerud, (1995). 
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Avslutande diskussion 
Mina resultat visar att det finns könsmönster gällande departementschefer/statsrådsposter. 

Det är dock andra mönster jämfört med de som återfunnits i riksdagsarbetet i såväl 

tvåkammarriksdagen, 1920-1970, som i riksdagsarbetet under enkammarriksdagen 

1970-1994. Fler kvinnor som departementschef har inte lett till att antalet könsneutrala 

statsrådsposter ökat. Det finns skillnader mellan de två perioder i vilka jag delat upp det 

empiriska materialet. 

Min undersökning visar att det bildats nya mönster i regeringen under den sena perioden 

jämfört med den tidiga perioden. I den tidiga perioden var kvinnor som departementschefer 

ännu få men det går dock att se tydliga mönster. Mönstren under den tidiga perioden var att 

männen dominerade inom de allra flesta statsrådsposter. Under hela perioden fanns det tio 

statsrådsposter där endast män suttit på posten. På fyra poster hade en eller två kvinnor funnits 

med och det var inom basfunktion, infrastruktur och välfärd. För de könsneutrala posterna 

som var tre till antalet var det välfärd och infrastruktur som representerades. 1987, i slutet av 

den tidiga perioden bildades ett nytt departement, miljö- och energidepartementet. Birgitta 

Dahl blev miljö- och energiminister och Dahl satt på posten även följande mandatperiod. 

Tänkbara förklaringar till att det blev en kvinna på denna post är flera. En av dessa är att 

kvinnorna såg en möjlighet att slå sig in på en ny del av politiken, en som ännu inte blivit 

könsmärkt, det skulle då kunna vara en strategi av kvinnorna i rikspolitiken. Tänkbart är 

också att männen, med mer makt, tilldelade miljöpolitiken till kvinnorna då de själva inte såg 

detta som det viktigaste och mest statustyngda området. 

Under den sena perioden har kvinnorna tagit plats inom vissa av statsrådsposterna och det 

har skapats ett nytt könsmönster. De kvinnoprofilerade statsrådsposterna har varit fem till 

antalet, men endast tre av dessa har funnits hela perioden 1991-2010. Dessa tre är justitie-

minister, jordbruksminister och kulturminister. Den fjärde fanns kvar fram till och med 1996 

(civilminister) och den femte fanns endast under den sista mandatperioden (integration- och 

jämställdhetsminister). Fem statsrådsposter har varit mansprofilerade och tre av dessa har 

varit på departement som fanns konstant under hela perioden. Dessa är: försvarsminister, 

finansminister och industri-/näringsminister. Den fjärde statsrådsposten som varit 

mansprofilerad var arbetsmarknadsminister och den fanns åren 1991-1998 och 2007-2010. 

Detta departement är också det som backade från att ha varit könsneutralt till att bli 

mansprofilerat. Den femte mansprofilerade statsrådsposten är utbildningsminister som inte 

haft en enda kvinna på posten under den sena perioden. Den senare perioden visar att de 
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kvinnoprofilerade statsrådsposterna finns representerade inom alla de delar av regeringens 

struktur som handlar om basfunktioner, infrastruktur, välfärd och samordnande funktioner och 

därför kan man konstatera att det könsmönster som fanns i tidigt riksdagsarbete mellan 

1920-1970 och till viss del i riksdag och regering mellan åren 1970-1991 inte finns mellan 

åren 1991-2010 i regeringen. 

Det finns tendenser att kvinnor blir välrepresenterade i nya departement eller i departement 

där man kan tänka sig att området minskar i betydelse för det rådande samhället. I ett köns-

maktsordningsperspektiv betyder det att männen behåller makt och representation i stabila 

departement och i departement med hög status. 2007 bildades integration- och jämställdhets-

departementet där Nyamko Sabuni blev departementschef. Detta departement finns inte i 

skrivande stund, december 2010. Att tillsätta en kvinna med ansvar för jämställdhetsfrågorna 

kan ses som ett strategiskt drag gentemot väljare. Invandrarministerposten hade under 

perioden 1970-1994 tillsatts med en majoritet av kvinnor. Detta kan således tolkas som en 

könsmärkt fråga inom politiken. Civilministerposten innehades av två kvinnor under den tid 

det fanns kvar under den sena perioden (1991-1996). Många av de politiska ansvarsområdena 

fanns kvar på det nybildade inrikesdepartementet 1996-1998 och då var Jörgen Andersson 

inrikesminister. En tänkbar förklaring till att jordbruksministerposten blivit kvinnodominerad 

skulle kunna vara att det inte uppfattas som ett högstatusområde av svensk politik. En annan 

tänkbar förklaring är att det skett en skiftning av intresse hos de kvinnor som är engagerade i 

politiken. Å andra sidan så har även en mansprofilerad statsrådspost, arbetsmarknadsminister, 

inte funnits konstant under den senare perioden. 

1991 bildades kulturdepartementet och kulturministerposten blev under perioden 

1991-2010 tydligt kvinnodominerad. En kort tid 2004 satt Per Nuder på posten och mellan 

2004-2006 fanns inte departementet utan blev en samordnad fråga för Leif Pagrotsky på 

posten som utbildnings- och kulturminister. Att kvinnorna dominerat på kulturministerposten 

kan kopplas till mönster i utskottsarbetet för perioden 1970-1994 då kvinnor var 

välrepresenterade bland annat där. Då skulle statsrådspostens kvinnoprofilering kunna vara en 

konsekvens av att kulturpolitiken blivit könsmärkt som ett område för kvinnor. Hirdmans 

teorier om könsmaktsordning skulle kunna stämma i detta fall då kulturpolitiken kanske inte 

uppfattas som högstatus. Könsmaktsordningen innebär att männen hela tiden överordnas 

kvinnor. Som motsats till detta kan vi titta på justitieministerposten. Min undersökning visar 

att denna post blivit kvinnoprofilerad. Här har jag svårt att tro att justitiedepartementet skulle 

ha tappat status då det är ett departement som räknas till basfunktionerna för en stat. Kvinnor 

har sedan deras inträde i riksdagen 1920 intresserat sig för frågor som rör lagar och arbetat 
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med såväl motioner som i justitieutskottet. Här kan jag tycka mig se att Helga Skjeies 

strategiorienterade förklaringsmodell kan reda ut detta. Enligt denna så handlar det inte om att 

kvinnor ständigt underordnas männen utan om att kvinnorna gör strategiska val där de kan 

påverka och nå de mål de har. 

Vidare kan jag lyfta fram att det inte går att se ett tydligt samband mellan 

utskottsrepresentation under den tidiga perioden och hur tillsättningen av ministrar skedde 

under den sena perioden. Det går inte att se en eventuell eftersläpning i förhållandet mellan 

utskottsrepresentation och ministertillsättning som den enda tänkbara förklaringen. 

Det jag finner intressant är att ökningen av kvinnorepresentationen i regeringen inte inne-

burit att fler statsrådsposter blivit könsneutrala. Under den tidigare perioden var 

kvinnorepresentationen i riksdagen under 40 procent medan det under den sena perioden steg 

till strax över 40 procent. Antalet kvinnor hade ökat och man skulle kunna tänka att 

förutsättningarna för ökad kvinnorepresentation, och en könsneutral sådan, i 

regeringsställning var goda för den sena perioden. En jämförelse mellan de två perioderna 

visar att antalet könsneutrala poster ligger på tre till antalet (fyra den senare perioden men den 

fjärde posten fanns endast fram till 1998). Kvinnorna har istället kommit att dominera på ett 

antal statsrådsposter och männen har kommit att dominera på andra statsrådsposter. 

En skillnad som kan vara nog så viktig att ha i åtanke när det gäller riksdag och regering är 

att det i riksdagen kan finnas större utrymme för det personliga intresset hos ledamoten än hur 

detta kan ge genomslag vid tillsättandet av departementschefer. För regeringen kan det vara så 

att det är en hårdare styrning då det är statsministern och statsrådsberedningen som väljer 

vilka som blir ministrar. Då kan gamla traditioner ge genomslag, men konkurrensen om 

respektive plats är också högre än i utskotten. För att bli minister är kraven också säkerligen 

mycket högre både när det gäller antal år i rikspolitiken och hur personerna varit aktiva. 

Denna undersökning har emellertid inte, vilket har framgått tidigare, fokuserat på hur 

rekrytering och tillsättning av departementscheferna har gått till i praktiken. 

Om målet är att alla statsrådsposter ska vara könsneutrala har regeringen och det politiska 

systemet en hel del att arbeta vidare med. Om målet med ett jämställt samhälle och politik är 

att både män och kvinnor ska kunna arbeta med saker de finner intresse av kan det vara värt 

att titta på hur de könsmönster som syns för departementschefer påverkar just denna 

möjlighet. Finns det lika stor möjlighet för en ekonomiskt intresserad kvinna att bli 

finansminister som för en man med samma intresse? Finns det lika stor möjlighet för en man 

med intresse för kultur att bli kulturminister som för en kvinna med samma intresse? 
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera fördelningen mellan män och kvinnor 

som departementschefer i regeringen. Detta för att se om och i så fall hur det finns skillnader 

mellan könen över tid. Undersökningen omfattar tiden 1970-2010 som i sin tur delats i två 

perioder. 

 

Resultatet visade att det finns könsmönster i regeringen. I den tidiga perioden fann jag att 

männens dominans var väldigt stor och att 10 ministerposter innehafts av endast män. Tre 

ministerposter fanns vara könsneutrala (maximalt 60-40 procents förhållande mellan könen) 

och det var socialminister, arbetsmarknadsminister och bostadsminister. Dessa räknas till 

välfärdspolitik men de två senare kan även räknas till infrastrukturpolitik. Ett nytt 

departement bildades i slutet av den tidiga perioden, miljö- och energidepartementet. Det var 

en kvinna på posten som departementschef. I den sena perioden har flertalet förändringar 

skett. Spridningen har ökat på så sätt att det i varje grupp av mansprofilerade, könsneutrala 

och kvinnoprofilerade statsrådsposter återfinns politikområden av alla slag. Dessa är 

basaktiviteter, infrastruktur, välfärd och samordnande. Nu dominerar varken män eller 

kvinnor inom någon särskild del av politiken utan på specifika statsrådsposter. Det skedde 

ingen reell ökning av antalet könsneutrala statsrådsposter i den sena perioden jämfört med den 

tidiga perioden. 
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Utbildningsminister Jan-Erik Wikström76-78 
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Handelsminister Staffan Burenstam Linder 76-78 

Arbetsmarknadsminister Per Ahlmark 76-78  
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Bostadsminister Elvy Olsson 76-78 
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Handelsminister Hadar Cars 78-79 
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Thorbjörn Fälldin 79-82 
Utrikesminister Ola Ullsten 79-82 

Justitieminister Håkan Winberg 79-81 

Carl-Axel Petri 81-82 

Försvarsminister Erik Krönmark 79-81 

Anders Dahlgren 81 

Torsten Gustafsson 81-82 

Socialminister Karin Söder 79-82 

Kommunikationsminister Ulf Adelsohn 79-81 

Olof Johansson 81 

Claes Elmstedt 81-82 

Budgetminister Ingemar Mundebo 79-80 

Rolf Wirtén 80-82 (även ek.-minister 81-82) 

Ekonomiminister Gösta Bohman 79-81 

Rolf Wirtén 81-82 

Utbildningsminister Jan-Erik Wikström79-82 

Jordbruksminister Anders Dahlgren 79-82 

Claes Elmstedt 82 

Handelsminister Staffan Burenstam Linder 79-81 

Jan-Erik Wikström 81 

Björn Molin 81-82 

Arbetsmarknadsminister Rolf Wirtén 79-80 

Ingemar Eliasson 80-82 

Bostadsminister Birgit Friggebo 79-82 

Kommunminister Karl Boo 79-82 

Industriminister Nils G Åsling 79-82 

 

Olof Palme 82-85 
Utrikesminister Lennart Bodström 82-85 

Justitieministrar Ove Rainer 82-83 
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Sten Wickbom 83-85 

Försvarsministrar Börje Andersson 82 

Curt Boström 82-83 

Anders Thunborg 83-85 

Socialminister Sten Andersson 82-85 

Kommunikationsminister Curt Boström 82-85 

Roine Carlsson 85 

Finansminister Kjell Olof Feldt 83-85 

Budgetminister Kjell Olof Feldt 82 

Ekonomiminister Kjell-Olof Feldt 82 

Utbildningsminister Lena Hjelm-Wallén 82-85 

Jordbruksminister Svante Lundkvist 82-85 

Handelsminister Lennart Bodström 82 

Arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon 82-85 

Bostadsminister Hans Gustafsson 82-85 

Civilminister Bo Holmberg 83-85 

Kommunminister Bo Holmberg 82 

Industriminister Thage G Peterson 82-85 

 

Olof Palme/Ingvar Carlsson 85-88 
Utrikesminister Sten Andersson 85-88 

Justitieminister Sten Wickbom 85-87 

Anna-Greta Leijon 87-88 

Thage G Pettersson 88 

Ingvar Carlsson 88 

Försvarsminister Roine Carlsson 85-88 

Socialminister Gertrud Sigurdsen 85-88 

Kommunikationsminister Sven Hulterström 85-88 

Finansminister Kjell-Olof Feldt 85-88 

Utbildningsminister Lennart Bodström 85-88 

Jordbruksminister Svante Lundkvist 85-86 

Mats Hellström 86-88 

Arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon 85-87 

Ingela Thalén 87-88 

Bostadsminister Hans Gustafsson 85-88 

Civilminister Bo Holmberg 83-(88) 

Industriminister Thage G Peterson 85-88 

Ingvar Carlsson 88 

Miljö- och energiminister Birgitta Dahl 87-88 

 

Ingvar Carlsson 88-91 
Utrikesminister Sten Andersson 88-91 

Justitieminister Ingvar Carlsson 88 

Laila Freivalds 88-91 

Försvarsminister Roine Carlsson 88-91 

Socialminister Gertrud Sigurdsen 88-89 

Sven Hulterström 89-90 

Ingela Thalén 90-91 

Kommunikationsminister Sven Hulterström 88-89 

Georg Andersson 89-91 
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Finansminister Kjell-Olof Feldt 88-90 

Odd Engström 90 

Allan Larsson 90-91 

Utbildningsminister Lennart Bodström 88-89 

Bengt Göransson 89-91 

Jordbruksminister Mats Hellström 88-91 

Arbetsmarknadsminister Ingela Thalén 88-90 

Mona Sahlin 90-91 

Bostadsminister Ulf Lönnqvist 88-91 

Civilminister Bengt KÅ Johansson 88-91 

Industriminister Ivar Nordberg 88-90 

Rune Molin 90-91 

Miljö- och energiminister Birgitta Dahl 88-91 

 

Regeringar från 1991 

Carl Bildt 91-94 

Utrikesminister Margaretha af Ugglas 

Justitieminister Gun Hellsvik 

Försvarsminister Anders Björck 

Socialminister Bengt Westerberg 

Kommunikationsminister Mats Odell 

Finansminister Ann Wibble 

Utbildningsminister Per Unckel 

Jordbruksminister Karl Erik Olsson 

Arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund 

Bostadsminister Birgit Friggebo 91 

Kulturminister Birgit Friggebo 91-94 

Civilminister Inger Davidsson 

Industriminister Per Westerberg 91 

Näringsminister Per Westerberg 91-94 

Miljö- och energiminister Olof Johansson 91-94 

Görel Thurdin 94 

Karl Erik Olsson 94 

 

Ingvar Carlsson 94-96, Göran Persson 96-98 

Utrikesminister Lena Hjelm-Wallén 

Justitieminister Laila Freivalds 

Försvarsminister Thage G Peterson 94-97 

Björn von Sydow 97-98 

Socialminister Ingela Thalén 94-96 

Margot Wallström 96-98 

Kommunikationsminister Inez Uusmann 

Finansminister Göran Persson 94-96 

Erik Åsbrink 96-98 

Utbildningsminister Carl Tham 

Jordbruksminister Margaretha Winberg 94-96 

Annika Åhnberg 96-98 

Arbetsmarknadsminister Anders Sundström 94-96 

Margaretha Winberg 96-98 

Kulturminister Margot Wallström 94-96 
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Marita Ulvskog 96-98 

Civilminister Marita Ulvskog 94-96 

Näringsminister Sten Heckscher 94-96 

Anders Sundström 96-98 

Inrikesminister Jörgen Andersson 96-98 

Miljö- och energiminister Anna Lindh (från 96 endast miljöminister) 

 

Göran Persson 98-02 

Utrikesminister Anna Lindh 

Justitieminister Laila Freivalds 98-00 

Lena Hjelm Wallén 00 

Thomas Bodström 00-02 

Försvarsminister Björn von Sydow 98-02 

Lena Hjelm-Wallén 02 

Socialminister Anders Sundström 98 

Maj-Inger Klingvall 98 

Lars Engqvist 98-02 

Finansminister Erik Åsbrink 98-99 

Bosse Ringholm 99-02 

Utbildningsminister Thomas Östros 

Jordbruksminister Margaretha Winberg 

Kulturminister Marita Ulvskog 

Näringsminister Björn Rosengren 98-02 

Mona Sahlin 02 

Miljöminister Kjell Larsson 

 

Göran Persson 02-06 

Utrikesminister Anna Lindh 02-03 

Jan O Karlsson 03 

Laila Freivalds 03-06 

Bosse Ringholm 06 

Carin Jämtin 06 

Jan Eliasson 

Justitieminister Thomas Bodström 

Försvarsminister Per Nuder 02 

Leni Björklund 02-06 

Socialminister Lars Engqvist 02-04 

Berit Andnor 04-06 

Finansminister Bosse Ringholm 02-04 

Per Nuder 04-06 

Utbildningsminister Thomas Östros 02-04 

Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky 04-06 

Jordbruksminister Ann-Cristin Nyqvist 

Kulturminister Marita Ulvskog 02-04 

Per Nuder 04 

Näringsminister Leif Pagrotsky 02-04 

Thomas Östros 04-06 

Miljöminister Lena Sommestad 02-04 

Miljö- och samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin 04-06 
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Fredrik Reinfeldt 06-10 

Utrikesminister Carl Bildt 06-10 

Justitieminister Beatrice Ask 06-10 

Försvarsminister Mikael Odenberg 06-07 

Sten Tolgfors 07-10 

Socialminister Göran Hägglund 06-10 

Finansminister Anders Borg 06-10 

Utbildningsminister Lars Leijonborg 06-07 

Jan Björklund 07-10 

Jordbruksminister Eskil Erlandsson 06-10 

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin 07-10 

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth 07-10 

Näringsminister Maud Olofsson 06-10 

Miljöminister Andreas Carlgren 06-10 

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni 07-10 

 

Bilaga 2 Statsråd i grupper 

Statsråden i grupper, från 1970-1991 

Utrikesministrar 

Från 1970-1991 totalt 9, 1 kvinna, 8 män - ♂ 

Torsten Nilsson 70-71 

Krister Wickman 71-73 

Sven Andersson 73-76 

Karin Söder 76-78 

Hans Blix 78-79 

Ola Ullsten 79-82 

Lennart Bodström 82-85 

Sten Andersson 85-88 

Sten Andersson 88-91 

 

Justitieministrar 

Från 1970-1991 totalt 13, 2 kvinnor, 11 män - ♂ 

Lennart Geijer 70-73 

Lennart Geijer 73-76 

Sven Romanus 76-78 

Sven Romanus 78-79 

Håkan Winberg 79-81 

Carl-Axel Petri 81-82 

Ove Rainer 82-83 

Sten Wickbom 83-85 

Sten Wickbom 85-87 

Anna-Greta Leijon 87-88 

Thage G Petterson 88 

Ingvar Carlsson 88 

Laila Freivalds 88-91 
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Försvarsminister 

Från 1970-1991 totalt 12, 0 kvinnor, 12 män - ♂ 

Sven Andersson 70-73 

Erik Holmqvist 73-76 

Erik Krönmark 76-78 

Lars de Geer 78-79 

Erik Krönmark 79-81 

Anders Dahlgren 81 

Torsten Gustafsson 81-82 

Börje Andersson 82 

Curt Boström 82-83 

Anders Thunborg 83-85 

Roine Carlsson 85-88 

Roine Carlsson 88-91 

 

Socialministrar 

Från 1970-1991 totalt 10, 4 kvinnor, 6 män - = 

Sven Aspling 70-73 

Sven Aspling 73-76 

Rune Gustavsson 76-78 

Gabriel Romanus 78-79 

Karin Söder 79-82 

Sten Andersson 82-85 

Gertrud Sigurdsen 85-88 

Gertrud Sigurdsen 88-89 

Sven Hulterström 89-90 

Ingela Thalén 90-91 

 

Kommunikationsministrar 

Från 1970-1991 totalt 12, 1 kvinna, 11 män - ♂ 

Bengt Norling 70-73 

Bengt Norling 73-76 

Bo Turesson 76-78 

Anitha Bondestam 78-79 

Ulf Adelsohn 79-81 

Olof Johansson 81 

Claes Elmstedt 81-82 

Curt Boström 82-85 

Roine Carlsson 85 

Sven Hulterström 85-88 

Sven Hulterström 88-89 

Georg Andersson 89-91 

 

Finansministrar 

Från 1970-1991 totalt 8, 0 kvinnor, 8 män - ♂ 

Gunnar Sträng 70-73 

Gunnar Sträng 73-76 

Gösta Bohman 76 

– 

Kjell-Olof Feldt 83-85 
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Kjell-Olof Feldt 85-88 

Kjell-Olof Feldt 88-90 

Odd Engström 90 

Allan Larsson 90-91 

 

Budgetminister 

Från 1970-1991 totalt 5, 0 kvinnor, 5 män - ♂ 

Ingemar Mundebo 76-78 

Ingemar Mundebo 78-79 

Ingemar Mundebo 79-80 

Rolf Wirtén 80-82 

Kjell-Olof Feldt 82 

 

Ekonomiminister 

Från 1970-1991 totalt 5, 0 kvinnor, 5 män - ♂ 

Gösta Bohman 76-78 

Ingemar Mundebo 78-79 

Gösta Bohman 79-81 

Rolf Wirtén 81-82 

Kjell-Olof Feldt 82 

 

Utbildningsminister 

Från 1970-1991 totalt 9, 1 kvinna, 8 män - ♂ 

Ingvar Carlsson 70-73 

Bertil Zachrisson 73-76 

Jan-Erik Wikström 76-78 

Jan-Erik Wikström 78-79 

Jan-Erik Wikström 79-82 

Lena Hjelm-Wallén 82-85 

Lennart Bodström 85-88 

Lennart Bodström 88-89 

Bengt Göransson 89-91 

 

Jordbruksminister 

Från 1970-1991 totalt 10, 0 kvinnor, 10 män - ♂ 

Ingemund Bengtsson 69-73 

Svante Lundkvist 73-76 

Anders Dahlgren 76-78 

Erik Enlund 78-79 

Anders Dahlgren 79-82 

Claes Elmstedt 82 

Svante Lundkvist 82-85 

Svante Lundkvist 85-86 

Mats Hellström 86-88 

Mats Hellström 88-91 

 

Handelsministrar 

Från 1970-1991 totalt 9, 0 kvinnor, 9 män - ♂ 

Kjell Olof Feldt 70-73 

Kjell Olof Feldt 73-75 
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Carl Lidbom 75-76 

Staffan Burenstam Linder 76-78 

Hadar Cars 78-79 

Staffan Burenstam Linder 79-81 

Jan-Erik Wikström 81 

Björn Molin 81-82 

Lennart Bodström 82 

 

Inrikesministrar 

Från 1970-1991 totalt 2, 0 kvinnor, 2 män - ♂ 

Erik Holmqvist 70-73 

Ingemund Bengtsson 73 

 

Arbetsmarknadsminister 

Från 1970-1991 totalt 10, 5 kvinnor, 5 män - = 

Ingemund Bengtsson 74-76 

Per Ahlmark 76-78 

Rolf Wirtén 78-79 

Rolf Wirtén 79-80 

Ingemar Eliasson 80-82 

Anna-Greta Leijon 82-85 

Anna-Greta Leijon 85-87 

Ingela Thalén 87-88 

Ingela Thalén 88-90 

Mona Sahlin 90-91 

 

Bostadsminister 

Från 1970-1991 totalt 7, 3 kvinnor, 4 män - = 

Ingvar Carlsson 74-76 

Elvy Olsson 76-78 

Birgit Friggebo 78-79 

Birgit Friggebo79-82 

Hans Gustafsson 82-85 

Hans Gustafsson 85-88 

Ulf Lönnqvist 88-91 

 

Civilminister 

Från 1970-1991 totalt 5, 0 kvinnor, 5 män - ♂ 

Svante Lundkvist 69-73 

Hans Gustafsson 73 

– 

Bo Holmberg 83-85 

Bo Holmberg 85-88 

Bengt KÅ Johansson 88-91 

 

Kommunministrar 

Från 1970-1991 totalt 5, 0 kvinnor, 5 män - ♂ 

Hans Gustafsson 74-76 

Johannes Antonsson 76-78 

Bertil Hansson 78-79 
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Karl Boo 79-82 

Bo Holmberg 82 

 

Industriminister 

Från 1970-1991 totalt 11, 0 kvinnor, 11 män - ♂ 

Krister Wickman 69-71 

Rune B Johansson 71-73 

Rune B Johansson 73-76 

Nils G Åsling 76-78 

Erik Huss 78-79 

Nils G Åsling 79-82 

Thage G Peterson 82-85 

Thage G Peterson 85-88 

Ingvar Carlsson 88 

Ivar Nordberg 88-90 

Rune Molin 90-91 

 

Miljöminister 

Nytt från 1987 totalt 2, 2 kvinnor, 0 män - ♀ 

Miljö- och energiminister Birgitta Dahl 87-88 

Miljö- och energiminister Birgitta Dahl 88-91 

Stadsråd i grupper, från 1991-2010 

Utrikesministrar 

Från 1991-2010 totalt 10, 6 kvinnor, 4 män - = 

Margaretha af Ugglas 91-94 

Lena Hjelm-Wallén 94-98 

Anna Lindh 98-02 

Anna Lindh 02-03 

Jan O Karlsson 03 

Laila Freivalds 03-06 

Bosse Ringholm 06 

Carin Jämtin 06 

Jan Eliasson 06 

Carl Bildt 06-10 

 

Justitieministrar 

Från 1991-2010 totalt 7, 5 kvinnor, 2 män - ♀  

Gun Hellsvik 91-94 

Laila Freivalds 94-98 

Laila Freivalds 98-00 

Lena Hjelm-Wallén 00 

Thomas Bodström 00-02 

Thomas Bodström 02-06 

Beatrice Ask 06-10 

 

Försvarsministrar 

Från 1991-2010 totalt 9, 2 kvinnor, 7 män - ♂ 

Anders Björck 91-94 

Thage G Peterson 94-97 
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Björn von Sydow 97-98 

Björn von Sydow 98-02 

Lena Hjelm-Wallén 02 

Per Nuder 02 

Leni Björklund 02-06 

Mikael Odenberg 06-07 

Sten Tolgfors 07-10 

 

Socialministrar 

Från 1991-2010 totalt 9, 4 kvinnor, 5 män - = 

Bengt Westerberg 91-94 

Ingela Thalén 94-96 

Margot Wallström 96-98 

Anders Sundström 98 

Maj-Inger Klingvall 98 

Lars Engqvist 98-02 

Lars Engqvist 02-04 

Berit Andnor 04-06 

Göran Hägglund 06-10 

 

Kommunikationsministrar 

Från 1991-1998 totalt 2, 1 kvinna, 1 man - = 

Mats Odell 91-94 

Inez Uusmann 94-98 

 

Finansministrar 

Från 1991-2010 totalt 8, 1 kvinna, 7 män = ♂ 

Ann Wibble 91-94 

Göran Persson 94-96 

Erik Åsbrink 96-98 

Erik Åsbrink 98-99 

Bosse Ringholm 99-02 

Bosse Ringholm 02-04 

Per Nuder 04-06 

Anders Borg 06-10 

 

Utbildningsministrar 

Från 1991-2010 totalt 7, 0 kvinnor, 7 män - ♂ 

Per Unckel 91-94 

Carl Tham 94-98 

Thomas Östros 98-02 

Thomas Östros 02-04 

Leif Pagrotsky 04-06 (utbildnings- och kulturminister) 

Lars Leijonborg 06-07 

Jan Björklund 07-10 

 

Jordbruksministrar 

Från 1991-2010 totalt 6, 4 kvinnor, 2 män - ♀ 

Karl Erik Olsson 91-94 

Margaretha Winberg 94-96 
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Annika Åhnberg 96-98 

Margaretha Winberg 98-02 

Ann-Cristin Nyqvist 02-06 

Eskil Erlandsson 06-10 

 

Civilministrar 

Från 1991-1996 totalt 2, 2 kvinnor, 0 män - ♀ 

Inger Davidsson 91-94 

Marita Ulvskog 94-96 

 

Inrikesministrar 

Jörgen Andersson 96-98 

 

Arbetsmarknadsministrar 

Från 1991-2010 totalt 4, 1 kvinna, 3 män - ♂ 

Börje Hörnlund 91-94 

Anders Sundström 94-96 

Margaretha Winberg 96-98 

– 

Sven-Otto Littorin 07-10 

 

Bostadsminister 

Birgit Friggebo 91 

 

Industri-/näringsministrar 

Från 1991-2010. totalt 8, 2 kvinnor, 6 män - ♂ 

Per Westerberg 91-94 

Sten Heckscher 94-96 

Anders Sundström 96-98 

Björn Rosengren 98-02 

Mona Sahlin 02 

Leif Pagrotsky 02-04 

Thomas Östros 04-06 

Maud Olofsson 06-10 

 

Miljö- och energiministrar 

Från 1991-2010 totalt 9, 5 kvinnor, 4 män - = 

Olof Johansson 91-94 

Görel Thurdin 94 

Karl Erik Olsson 94 

Anna Lindh 94-96 

Anna Lindh 96-98 (miljöminister) 

Kjell Larsson 98-02 (miljöminister) 

Lena Sommestad 02-04 (miljöminister) 

Mona Sahlin 04-06 (miljö- och samhällsbyggnadsminister) 

Andreas Carlgren 06-10 (miljöminister) 

 

Kulturminister 

Nytt från 1991-2010 totalt 8, 6 kvinnor, 2 män - ♀ 

Birgit Friggebo 91-94 
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Margot Wallström 94-96 

Marita Ulvskog 96-98 

Marita Ulvskog 98-02 

Marita Ulvskog 02-04 

Per Nuder 04 

Leif Pagrotsky 04-06 (utbildnings- och kulturminister) 

Lena Adelsohn Liljeroth 07-10 

 

Integration- och jämställdhetsminister 

Nyamko Sabuni 07-10 

 


