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Könsfördelningen i statliga myndigheters styrelser och insynsråd m.m.

Sedan 1988 har könsfördelningen i statliga myndighetsstyrelser på
central och regional nivå redovisats årligen. Eftersom många styrelser har
omvandlats till insynsråd, redovisas de tillsammans med styrelserna.
Andelen kvinnor och män i statliga kommittéer redovisas årligen i
kommittéberättelsen.
Bakgrunden till redovisningen är de mål för kvinnorepresentationen 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).
Det första etappmålet som angavs i propositionen om 30 procent
kvinnor 1992 uppnåddes samma år och redovisades i 1992 års
budgetproposition (1992/93:100, bilaga 12, s. 337 f.).
Det andra delmålet om 40 procent kvinnor 1995 i de centrala styrelserna
uppnåddes detta år och redovisades i skrivelsen Jämställdhetspolitiken
(skr. 1996/97:41, bilaga 2, bet. 1996/97:AU 8, rskr. 1996/97:155).
Andelen kvinnor uppgick då till 42 procent.
Slutmålet är 50 procent kvinnor bland ledamöterna i de statliga
myndigheternas styrelser och insynsråd.
Målet om jämn könsfördelning har uppnåtts

Andelen kvinnor bland ledamöterna i de centrala styrelserna har totalt
sett utvecklats positivt. År 1988 hade styrelserna 28 procent kvinnor. Tio
år senare, 1998, var andelen 44 procent. Årets redovisning avser styrelser,
insynsråd, nämnder och stiftelser där regeringen utser samtliga eller en
del av ledamöterna och gäller förhållanden per den 31 december 2015.
Den 31 december 2015 uppgick andelen kvinnor till 51 procent och
andelen män till 49 procent. Vid samma tidpunkt var andelen ordförande
som var kvinnor 49 procent och andelen män 51 procent. Sammantaget
innebär detta att målet om jämn könsfördelning har uppnåtts.
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Närmare om könsfördelningen i statliga myndigheters styrelser och
insynsråd 2015 där staten utser samtliga ledamöter

Av tabell 1.1 och 1.2 nedan framgår att andelen kvinnor bland de
ordinarie ledamöterna (inklusive ordförande) i statliga myndigheters
styrelser och insynsråd har ökat med två procentenheter i jämförelse
med 31 december 2014. Som nämnts ovan var andelen kvinnor 51
procent och andelen män 49 procent i december 2015.
Den genomsnittliga andelen kvinnor varierar dock något mellan de olika
departementen. Lägst andel kvinnor i styrelser i december 2015 hade
myndigheter under Miljö- och energidepartementet med i genomsnitt
46 procent. Högst andel kvinnor, 53 procent, hade myndigheter under
Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet. Sju departement hade
en könsfördelning inom intervallet 49–51 procent bland ledamöterna.
Av totalt 239 redovisade styrelser och insynsråd hade 187 en
könsfördelning inom intervallet 40–60, dvs. 78 procent. Det är en ökning
med fyra procentenheter jämfört med 2014.
De styrelser och insynsråd där antalet ledamöter är ojämnt och antingen
en kvinna eller en man har den udda platsen (t.ex. en styrelse som har sju
ledamöter inklusive ordförande) betecknas ha en jämn könsfördelning.
Ordförande i statliga myndigheters styrelser och insynsråd

I december 2015 var andelen ordförande som var kvinnor 49 procent och
andelen män 51 procent, vilket innebär att andelen ordförande som var
kvinnor hade ökat med tre procentenheter i jämförelse med 2014.
I december 2015 var det Arbetsmarknadsdepartementet som hade den
jämnaste könsfördelningen bland sina myndigheters styrelseordförande.
Två departement, Utrikesdepartementet och Kulturdepartementet, hade
i mer än 60 procent av sina styrelser män som ordförande.
Styrelser för statliga myndigheter m.m. där regeringen endast utser en del
av ledamöterna

Tabell 1.3 nedan innehåller statistik gällande könsfördelningen i statliga
myndigheters styrelser där regeringen endast utser en del av
ledamöterna. Redovisningen som avser förhållandena per den 31
december 2015 visar en helt jämn könsfördelning bland samtliga
ledamöter, andelen kvinnor 50 procent och andelen män 50 procent.
Antalet redovisade styrelser där regeringen endast utser en del av
ledamöterna är 65 styrelser 2015. När det gäller ordförandena var
andelen kvinnor 43 procent. I jämförelse med 2014 innebär detta en
ökning med fem procentenheter. Andelen män som var ordförande var
57 procent.

