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Könsfördelningen är fortsatt jämn i statliga myndigheters
styrelser och insynsråd
Könsfördelningen är fortsatt jämn i statliga myndigheters styrelser och
insynsråd m.m. Årets redovisning avser styrelser, insynsråd, nämnder och
stiftelser där regeringen utser samtliga eller en del av ledamöterna och gäller
förhållanden per den 31 december 2019. För styrelser, insynsråd m.m. där
regeringen utser samtliga ledamöter uppgick andelen kvinnor till 51 procent
och andelen män till 49 procent. Andelen kvinnor som var ordförande var
52 procent och andelen män var 48 procent.
Sedan 1988 har könsfördelningen i statliga myndigheters styrelser och
insynsråd m.m. redovisats så gott som årligen. År 2015 uppnåddes målet om
jämn könsfördelning. Från och med 2017 sker uppföljning i stället vartannat
år då den jämna könsfördelningen tycks stabil.
Regeringen behöver följa och redovisa könsfördelningen som en del i
uppföljningen av det jämställdhetspolitiska delmålet om en jämn
fördelning av makt och inflytande.
Andelen kvinnor och män i statliga kommittéer redovisas inte här utan följs
årligen upp i den årliga kommittéberättelsen till riksdagen.
Riksdagens målsättning om en jämn könsfördelning

Bakgrunden till redovisningen är de mål för kvinnorepresentation i statliga
organ som riksdagen beslutade om med anledning av propositionen
Jämställdhetspolitiken inför 90-talet (prop. 1987/88:105, bet.
1987/88:AU17, rskr. 1987/88:364). Då fattade riksdagen beslut om
etappmålen att minst 30 procent skulle vara kvinnor 1992 och 1995 skulle

minst 40 procent vara kvinnor. Målet var att år 1998 skulle könsfördelningen
i de statliga myndigheternas styrelser och insynsråd m.m. vara helt jämn.
Det första etappmålet uppnåddes 1992 och avrapporterades i budgetpropositionen 1992/1993:100, bilaga 12, s 337f. Det andra etappmålet om 40
procent kvinnor uppnåddes 1995 med andelen 42 procent kvinnor och
redovisades i skrivelsen Jämställdhetspolitiken (skr. 1996/97:41, bilaga 2, bet.
1996/97:AU 8, rskr. 1996/97:155).
År 2015 uppnåddes målet om jämn könsfördelning.
Statliga myndigheters styrelser och insynsråd m.m. där regeringen
utser samtliga ledamöter

Av tabell 2 och 3 framgår det att den genomsnittliga andelen kvinnor och
män bland ledamöterna varierar något mellan departementen.
Infrastrukturdepartementet hade en helt jämn fördelning mellan kvinnor och
män. I Justitie- Miljö- och Kulturdepartementet var könsfördelningen nästan
helt jämn; 49 procent kvinnor och 51 procent män och i
Finansdepartementet var fördelningen 51 procent kvinnor och 49 procent
män. UD hade fördelningen 48 procent kvinnor och 52 procent män och
Försvarsdepartementet omvända siffror. Övriga fem departements
fördelning befann sig inom intervallet 46–54 procent.
Av totalt 239 (238 år 2017) redovisade styrelser och insynsråd hade 195 en
könsfördelning inom intervallet 40–60 procent, dvs. 82 procent, vilket är
samma andel som 2017. I de styrelser och insynsråd där antalet ledamöter är
ojämnt, och där antingen en kvinna eller en man har den udda platsen,
bedöms könsfördelningen vara jämn.
Fördelningen mellan kvinnor och män på ordförandeposter

Fördelningen mellan kvinnor och män som hade ordförandeposten var
52 procent kvinnor och 48 procent män, vilket är samma resultat som 2017.
I december 2019 var det tio departement som hade en könsfördelning bland
ordförande inom intervallet 40–60 procent. Två departement hade manliga
ordförande i mer än 60 procent av sina styrelser. Inget departement hade en
helt jämn könsfördelning.
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Statliga myndigheters styrelser m.m. där regeringen endast utser en
del av ledamöterna
Uppföljningen gäller också könsfördelningen i 75 statliga myndigheters
styrelser m.m. där regeringen endast utser en del av ledamöterna.
Redovisningen, som avser förhållandena per den 31 december 2019 visar en
nästan jämn könsfördelning, där andelen kvinnor är 51,5 procent och
andelen män är 48,5 procent för alla departements organ sammantaget.
Delar man upp statistiken departementsvis blir variationen större. Då ligger
fördelningen, med ett par undantag, inom spannet 40–60 procent.
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