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Målet om ligestilling mellem kønnene er i dag indlejret i den nationale fortælling om dansk
demokrati  og  velfærd.  I  den  brede  offentlighed  synes  der  tilmed  at  være  enighed  om,  at
ligestilling mellem kønnene stort set er opnået. Denne fortælling understøttes af, at Danmark
sammen  med  de  øvrige  nordiske  lande  er  placeret  i  top  10  i  internationale
kønsligestillingsindeks (World Economic Forum, 2012; OECD, 2012).  

Siden  1915  Grundloven  har  dansk  politik  udviklet  sig  fra  at  være  totalt
mandsdomineret til, at kvinder mod slutningen af 1980erne var blevet en stor minoritet med
over  25-30 pct.  i  de  folkevalgte  forsamlinger.  I  dag  har  halvdelen  af  de  politiske  partier
kvindelige ledere, og det er blevet en norm, at de fleste regeringer har en kvindeandel på over
30  procent.  For  ligestillingspolitikken  er  den  bærende  vision  blevet  en  universel
forsørgermodel, hvis primære mål er at inddrage kvinder i forsørgelse og gøre dem økonomisk
uafhængige (Fraser, 1997; Sainsbury, 2005). Den universelle forsørgermodel blev realiseret i
1960erne  og  70erne,  hvor  1950ernes  komplementære  kønsrollemønster  med  mandlige
forsørgere og kvindelige omsorgsgivere og fuldtidshusmødre blev afmonteret.  

Kvinders politiske tilstedeværelse og ligestillingspolitikken er helt centrale træk i det
danske ligestillingspolitiske regime. Enkelt udtrykt handler et ligestillingspolitisk regime om
den institutionalisering og regulering, der findes sted af kønsrelationer og -strukturer, hvilket
også inkluderer kønskoder og uformelle normer. Afsættet er politologisk, men med fokus på
politik i bred forstand, idet projektet ser på aktører og processer i det formelle politiske system
og i den kollektive forhandlingsmodel og disses samspil med kræfter i civilsamfundet, fx i
form af kvinde- og mandeorganisationer.  

Det  danske  kønspolitiske  regime  er  forankret  i  flere  elementer  i  den  generelle
samfundsudvikling.  For  det  første  kvinders  politiske  stigende  tilstedeværelse  i  det
repræsentative  demokrati,  baseret  på  forholdstalsvalg  og  et  stærkt  partisystem  samt
påvirkningen fra aktører og organisationer i civilsamfundet. For det andet udviklingen af den
universelle velfærdsstat, som er blevet betegnet som kvinde- og familievenlig (Hernes 1987;
Esping-Andersen,  2002),  bl.a.  med  henvisning  til  udbygning  af  børneinstitutioner  og
udvidelse  af  barselsorloven  i  1960erne  og  70erne.  For  det  tredje  den  danske
arbejdsmarkedsmodel,  hvor  en række spørgsmål  af  central  betydning for  forandringerne  i
kønsrelationerne  har  været  genstand  for  aftaleregulering.  For  det  fjerde  en  stigende
retliggørelse eller judicialisering (Politica, 2004), som for alvor satte i gang med det danske
EF medlemskab fra 1973. Samspillet mellem disse elementer har ikke før været genstand for
systematisk forskning. Tidsmæssigt vil  analysen af det danske ligestillingspolitiske regime
trække  linjer  tilbage  til  tiden,  da  kvinder  fik  stemmeret  til  Rigsdagen  i  1915,  men
hovedvægten lægges på perioden efter 2.verdenskrig.  

En  del  af  det  ligestillingspolitiske  regimes  karakteristika  er  nogle  tilsyneladende
ligestillingsparadokser, der udfordrer den dominerende ligestillingsfortælling. Ligestilling har
fx været en officiel målsætning siden 1980’erne, men har der egentlig været enighed om, hvad
ligestilling indebærer? Stridighederne har bl.a. stået om resultatlighed kontra lige muligheder
og om kønsneutralitet kontra køn og ligestilling som eksplicit målsætning. Dansk politik har
set i forhold til de øvrige nordiske lande været præget af tilbageholdendhed, når det gælder
aktive  ligestillingstiltag  og  proaktive  ligestillingsinstitutioner.  Dertil  kommer,  at  køn  og
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ligestilling  ikke  er  et  legitimt  policy  rationale  (underliggende  policy  logik)  og  kun
undtagelsesvist har været politiseret af partierne i valgkampene (saliency). Mange politiske
beslutninger af central betydning for kønsrelationerne, som fx børnepasning og barselsorlov er
forhandlet  uden  fokus  på  køn  og  ligestilling  (Borchorst,  2003)  til  trods  for  den  såkaldte
mainstreamingsbestemmelse  i  dansk  lovgivning1.  Ligestillingsfortællingen  om den  stadige
fremadskridende  udvikling  mod  fuld  ligestilling  udfordres  i  dag  også  af  stagnerende
kvinderepræsentation i Folketinget (38-39 pct. gennem de seneste fire valg). Danmark, som
blev set som foregangsland i kvinderepræsentation, overhales nu af lande, der har valgt en
’fast track’ model ved hjælp af indførelsen af kønskvotering i politik (Freidenvall, Dahlerup &
Skjeie,  2006;  Dahlerup  &  Freidenvall,  2005).  De  danske  ligestillingsparadokser  handler
dermed  bl.a.  om  uoverensstemmelse  mellem  diskurs  og  praksis  og  mellem  politiske
målsætninger  og  konkret  lovgivning.  Set  i  et  komparativt  nordisk  perspektiv,  er  danske
ligestillingspolitiske landvindinger opnået med langt mindre fokus på køn og ligestilling, men
samtidig er Danmark, der tidligere lå sammen med de øvrige Nordiske lande i toppen af de
internationale  ligestillingsindeks,  faldet  bagud  i  internationale  rankings  (World  Economic
Forum, 2004-2012) 

I  den  eksisterende  forskning  har  der  været  forskellige  bud  på  baggrunden  for  de
særlige karakteristika ved det danske ligestillingspolitiske regime. En forklaring har været, at
danske  ligestillingsreformer  især  blev  drevet  fremad  af  en  omfattende  kvindepolitisk
mobilisering i 1970erne, og da den klingede af i 1990erne, forsvandt det tidligere momentum
for  ligestilling  (Dahlerup,  1998;  Christensen  &  Siim;  2001;  Borchorst,  2004).  En  anden
forklaring  har  været,  at  den  (formelle)  danske  ligestillingspolitik  fik  en  svag  start  i
begyndelsen  af  1970erne,  og  denne  start  blev  afgørende  for  den  senere  udvikling.  EF
direktiver blev derefter udslagsgivende for, at Danmark i det hele taget fik ligestillingslove.
Det dominerende princip for denne lovgivning var retligt med fokus på anti–diskrimination,
og ligestillingsforståelse og – praksis blev fastlagt gennem EF domstolens afgørelser. Disse
forklaringer  omkring  den  nyere  udvikling  har  imidlertid  aldrig  været  genstand  for  en
tilbundsgående analyse.  
 
Formålet  med  projektet  er  at  tilvejebringe  en  grundig  karakteristik  af  det  danske
ligestillingspolitiske regime og identificere nøgleaktører, dynamikker og diskurser, der har
været  afgørende  for  udviklingen  af  kvinderepræsentationen  og  for  tre  centrale
ligestillingspolitiske  områder:  ligeløn,  barselsorlov  og  diskrimination-antidiskriminations
lovgivning.  Projektet  repræsenterer  en  ny  tilgang  ved  at  identificere  og  analysere
skelsættende, formative perioder i den historiske udvikling i dybden. Tidsmæssigt fokuseres
på udviklingen siden kvindestemmeretten  med hovedvægt  på perioden efter  2.verdenskrig.
Analysen af kontinuitet  og brud i  det  danske ligestillingspolitiske  regime skal  svare på,  i
hvilken udstrækning de formative perioder i historien har præget den senere udvikling.  
 
Projektet udvikles i tre trin. På første analysetrin identificerer vi de formative perioder i det
ligestillingspolitiske regime og kortlægger de væsentligste beslutninger og nøgleaktører. Et
åbent spørgsmål er, om de formative perioder er sammenfaldende for projekts delprojekter.
om  ligestillingspolitik,  kvinderepræsentation  og  holdningerne  til  ligestilling.  Andet
analysetrin  går i dybden med analysen af disse historiske brændpunkter med henblik på at
kortlægge  de  formative  perioders  nøgleaktører,  dynamikker  og  diskursive  ændringer,
herunder samspillet mellem aktører inden for og uden for det politiske system, samt hvorledes

1 Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al 
planlægning og forvaltning (Ligestillingsloven §4). Bestemmelsen er bl.a. indført som implementering af 
Amsterdamtraktaten. 
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økonomiske,  politiske  og diskursive forandringer  giver nye rammebetingelser  (opportunity
structures) for aktørerne i de forskellige perioder. I  den tredje og sidste fase sammenfattes
analyseresultaterne i konklusioner angående udviklingen af det danske ligestillingspolitiske
regime.  Analysen  af  formative  perioder  kan  illustreres  med  1970erne,  som  vi  har  en
formodning om, vil blive identificeret som en sådan. Kvinderepræsentationen faldt en smule 
1973,  men  samtidig  blev  slutningen  af  1970’erne  et  take-off  for  den  høje
kvinderepræsentation.   Folketinget  gennemførte  de  første  ligestillingslove  (ligeløn  og
ligebehandling).  Antagelsen  er,  at  markante  og  sammenfaldende  ændringer  i
rammebetingelserne i form af den omfattende og brede kvindemobilisering, den økonomiske
krise, jordskredsvalget i 1973 og EF-medlemskab skabte modsatrettede tendenser, der bidrog
til  nogle af de paradokser, der blev nævnt tidligere.  Spørgsmålet er, om og hvordan disse
forskellige  tendenser  kom  til  at  præge  ligestillingspolitikken  og  de  forskellige  aktørers
opfattelse og af kønsrelationer og ligestilling i de senere årtier.  
  
Teoretisk ramme og centrale begreber 
Formative perioder (formative moments) er et af projektets hovedbegreber. Det defineres som
specifikke tidspunkter eller perioder, hvor der sker afgørende brud med tidligere beslutninger,
diskurser og forståelser af køn og ligestilling enten i form af nye initiativer eller opbremsning,
som brud med den foregående periode. Denne forståelse er inspireret af Hughes & Paxtons
definition af ’formative moments’ som perioder af forandring i ’the balance between forces of
resistance  and  forces  of  change’  (2008:251).  Men  mens  Hughes  &  Paxton  lægger
hovedvægten  på  makro-faktorer,  udvider  dette  projekt  perspektivet  med  aktør-fremkaldte
forandringer, og ser bl.a. på, hvordan centrale aktører kan udnytte strukturelle forandringer til
at  skabe  ændringer  i  det  politiske  kønsregime.  De  formative  perioder  kan  udløses  af
mobilisering (eller  demobilisering) af aktører, etablering af nye alliancer  eller  af nationale
begivenheder  som  fx  folketingsvalg,  der  ændrer  afgørende  på  det  politiske  landskab,
økonomiske krise eller højkonjunktur eller ændringer i samspillet  mellem det nationale og
overnationale (som fx EF/EU medlemsskabet).  

Ny-institutionel tilgang. Studiet af formative perioder sker gennemføres med afsæt i en
historisk  ny-institutionel  tilgang  i  en  sociologisk  variant,  der  også  inddrager  normer  og
værdier.  Fokus  er  her,  hvordan  tidlige  beslutninger  og  diskurser  afstikker  en  kurs  for  de
følgende. Vi beskæftiger os med, hvordan og gennem hvilke formelle og uformelle ændringer
de  formative  perioder  har  betydning  for  den  senere  udvikling.  Formative  perioder  er  pr.
definition udtryk for et brud med tidligere beslutninger, tilgange til ligestilling og diskurser,
men spørgsmålet er, i hvilket omfang der er tale om egentlig sporbrud eller om inkrementelle
og gradvise ændringer og dernæst, hvor langsigtet det kønspolitiske regimes videre udvikling
er blevet formet af disse begivenheder (Streeck & Thelen, 2005).  

Ligestillingspolitisk  regime.  Begrebet  ’kønsregime’  er  centralt,  ikke mindst  i  nyere
international  kønsforskning,  og  refererer  til  institutionalisering  af  kønsrelationer  gennem
formelle og uformelle regler, fælles opfattelser og normer (se fx Connell, 1987; Walby, 2011;
Ferree,  2012).  Regimebegrebet  referer  til  en  systemisk  tankegang,  hvor  der  er  fokus  på
systemets opretholdelse og forandringer i dele og helheder. Inden for denne forskning taler
man  om  forskellige  gender  regimes:  økonomien,  staten,  civilsamfundet  og  gaden.
Nærværende projekt  fokuserer på den politiske arena (polity)  og de politiske beslutninger
(policies)  samt  generelle  holdninger  til  ligestilling  i  befolkningen.  Vores  genstandsfelt  er
bredere  end  det  formelle  politiske  system,  som følge  af  det  særlige  samspil  mellem den
danske velfærdsmodel og den danske arbejdsmarkedsmodel og mellem civilsamfundet og det
politiske system. Samtidig koncentrerer vi os om ligestillingspolitikken, hvorfor vi har valgt
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betegnelsen ligestillingspolitisk regime. Projektet er ikke afgrænset til de nationale rammer,
idet især EF/EU samt den stærke nordiske diffusion af ideer vil indgå som et centralt element.
 
Metodisk tilgang se beskrivelsen af de enkelte delprojekter. 
 
Projektorganisering 
  
I forskningsprojektet indgår tre delprojekter.  
Delprojekt A. Ligestillingspolitik på tværs: Politiske, faglige og retlige dynamikker  
Delprojekt B. Formative perioder i udviklingen af kvinderepræsentation i dansk politik  
Forandringer i numerisk, substantiel og symbolsk repræsentation  
Delprojekt C. Køn og politik – partivalg, holdninger og mobilisering 
 
Delprojekt A og B identificerer regimets formative perioder og analyserer dem i forhold til tre
forskellige ligestillingspolitikker samt kvinderepræsentationen. Projekt C skal bidrage med en
opdatering  om  kønsforskelle  i  partivalg,  holdning  og  mobilisering  (der  ikke  har  været
ajourført  siden slutningen af 1980erne).  Der skal også laves en opdatering af tilgængelige
statistiske data om kvinderepræsentationen samt visse huller udfyldes, ikke mindst vedr. 
kvinder på lederposter.  
 

Delprojekt A.  
Ligestillingspolitik på tværs: Politiske, faglige og retlige dynamikker  
v. Professor Anette Borchorst, Aalborg Universitet Adjunkt Lise Rolandsen Agustín, Aalborg
Universitet, Forskningsbibliotekar, Anette Eklund Hansen, KVINFO 
 
Et  centralt  element  i  det  ligestillingspolitiske  regime  er  regulering  af  kønsrelationerne,
herunder mænds og kvinders økonomiske og sociale medborgerskab og tilknytning til omsorg
og forsørgelse.  Dette  felt  fik  fra  1970erne  sine egne institutioner  og sin egen betegnelse,
nemlig ligestillingspolitik. Den nationale politiske arena har været den afgørende ramme om
feltet (Dahlerup, 1990; Borchorst & Dahlerup, 2003), men den faglige arena har med start fra
Septemberforliget i 1899 reguleret løn- og arbejdsforhold i kollektive overenskomster (Due &
Madsen & Jensen, 1993), og den har også reguleret dette område (Mailand, 2008; Borchorst,
Jørgensen & Caraker, 2012).  

Som følge  af  denne  ’dobbeltregulering’  er  udgangspunktet  for  delprojektet,  at  de
formative  perioder  for  regulering  af  fx ligeløn  og barselsorlov  skal  studeres  både  på  den
politiske og på den faglige arena. Fx er det interessant, at ligeløn som generelt princip første
gang  blev  stadfæstet  i  de  kollektive  overenskomster  i  1973,  før  der  blev  vedtaget  en
ligelønslov i 1976, og for barselsorlovens vedkommende er mænds selvstændige adgang til
orlov (øremærkning) i dag aftalereguleret i en række overenskomster (og virksomhedsaftaler),
mens det ikke findes i ligebehandlingens bestemmelser om barselsorlov.  

Med start fra det danske EF medlemskab i 1973 har den retlige arena fået stigende
betydning som en 3. arena, og ligestillingspolitikken var det første område, der for alvor blev
genstand for denne tendens. Case law og præjudicielle afgørelser fra EF domstolen har udløst
en  række  ændringer  af  dansk  ligestillingslovgivning.  Denne  udvikling  udgør  en  særlig
udfordring for den nordiske form for flertalsdemokrati med stærk betoning af parlamenternes
rolle (Nordic Journal of Human Rights, 2009), og ligestillingsområdet har været præget af det,
fordi  tilpasningen  til  EU  reglerne  er  sket  modvilligt.  For  ligestillingsområdet  betyder
retliggørelsen,  at den dominerende tilgang til ligeløn og ligebehandling er spørgsmålet om
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antidiskrimination med positive særforanstaltninger som undtagelse under særlige betingelser.
Afsættet for delprojektet er, at nogle af de ligestillingsparadokser, der blev omtalt ovenfor kan
forklares i samspillet mellem de tre arenaer og i diskrepansen mellem forskellige tilgange til
ligestilling, samtidig med at der også kan være tale om afsmitning fra den ene arena til den
næste.  

Formålet med dette delprojekt er at analysere opfattelser af ligestilling, beslutninger
og regulering på tværs af den politiske, den faglige og den retlige arena for tre cases: ligeløn,
barselsorlov  (med  særlig  fokus  på  mænds  orlovsrettigheder)  og  diskrimination
(antidiskrimination,  positive  særforanstaltninger  og  multipel  diskrimination).  Projektet
fokuserer også på samspillet mellem international/overnational indflydelse fra især EU og i
mindre grad ILO. De tre cases er valgt, fordi de retter sig mod omsorg og forsørgelse, der er
en krumtap for kønsarbejdsdelingen, og fordi de samtidig har været centrale fokuspunkter i
ligestillingspolitikken.  

Analysetrin  
I. Policy  tracing  fra  1900  til  i  dag  for  de  tre  cases.  Kortlægning  af
ligestillingsforståelser,  beslutningskæder,  aktører  og  aktørkonstellationer  samt  national  og
overnational påvirkning på de tre arenaer mhp. at identificere formative perioder. 
II. Dybdegående  empirisk  analyse  af  de  formative  perioder  på  tværs  af  den
politiske, faglige og retlige arena analyseret i forhold til økonomiske, politiske og diskursive
mulighedsstrukturer  (opportunity structures) (Ferree,  2012).  Er  der sket opbremsning eller
udvikling på samme tid, politisk, fagligt og retligt, eller har en arena været på forkant eller
bremset mere end de andre? Hvordan er samspillet mellem de tre arenaer 
(ligestillingsforståelser,  aktører,  dynamikker  og  typer  af  regulering),  og  hvordan  har  de
politiske  partier  og  arbejdsmarkedets  parter  spillet  sammen  med  kvinde-  og
mandeorganisationer  i  civilsamfundet?  Kan  de  formative  perioder  karakteriseres  som
markante brud (critical junctures), eller er der tale om gradvise ændringer (Streeck & Thelen,
2005), og i hvilket omfang kan der spores en sporafhængig udvikling på tværs af arenaerne.
Projektets relevans 
De centrale politiske beslutninger er relativt veludforsket for nogle cases, fx barselsorlov (fx
Borchorst, 2003) og en del af ligelønslovgivningen (fx Bjørst, 2005)), mens beslutninger om
barselsorlov  og  ligeløn  på  den  faglige  arena  kun  har  været  genstand  for  begrænset
kortlægning og forskning (Hansen, 1992; 1933; 2003; Deding, 2012), og data skal hentes i
tilgængelige arkiver. Den retlige arena er velbelyst med et juridisk afsæt (Andersen, Nielsen
& Precht, diverse år), men stort set ikke med et politologisk afsæt. Sammenhængen mellem de
tre  arenaer  er  forskningsmæssigt  helt  uudforsket,  og  EU’s  betydning  for  dansk
ligestillingspolitik  har  kun  været  genstand  for  begrænset  politologisk  interesse  (se  fx
Martinsen,  2007)  og  omfatter  ikke  samspillet  med  de  nationale  beslutningsprocesser.
Teoretisk ramme 
Den  teoretiske  ramme  er  de  nøglebegreber,  der  er  nævnt  ovenfor,  og  den  historiske
nyinstitutionalisme, hvor der trækkes på de senere års nyudviklinger af denne tilgang i en
sociologisk variant (Thelen, 2004; Streeck & Thelen, 2005). Tilgangen er forenelig med en
moderat  socialkonstruktivistisk  position  og  med  critical  frame  analysis,  der  fokuserer  på
betydningen og konsekvenserne af den måde, hvorpå politikker formuleres eller indrammes.
Critical  frame  analysis  analyserer  sammenhængen  mellem  frames,  problemopfattelser  og
politiske  løsninger,  men  til  forskel  fra  diskursanalyse  er  denne  tilgang  langt  mere
aktørorienteret (Bacchi; 2009; Agustín, 2013), og dermed mere forenelig med vores tilgang.  

Delprojektet  anlægger  en  moderat  socialkonstruktivistisk  tilgang  til  opfattelsen   af
køn, hvor køn (og ligestilling) analyseres som noget, der ikke kun forhandles politisk, men
også i daglig praksis. Køn bliver dermed en flydende og foranderlig størrelse. Dertil kommer
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en præmis om, at køn sjældent optræder alene, men at ulighedsskabende mekanismer skabes i
krydsningsfelter med andre kategorier (Crenshaw, 1991), hvor der her især vil være fokus på
klasse og etnicitet. Intersektionalitet eller samspillet mellem køn og andre kategorier vil blive
studeret konkret empirisk, hvor især casen om multipel diskrimination vil adressere, om og
hvordan diskrimination i forhold til køn og andre kategorier takles i ligestillingspolitikken.    
 
Metode 
Poicy tracing og policy analyse kombineret med critical frame analysis. Policydokumenter og 
interviews kodes i to faser, en åben og en lukket, der behandles ved NVivo (det digitaliserede 
materiale).   
 
Data: 

- Arkivdata af fagforeningsmateriale (LO området), bl.a. fra overenskomstudvalgene  
- Dokumenter fra Folketingets arkiv (forhandlinger og udvalgsmateriale) 
- Interviews med nøgleaktører om de sidste årtier (Folketingsmedlemmer, ledere i LO, og

LO forbund, repræsentanter for kvinde- og mandeorganisationer) 
- Afgørelser fra Ligestillingsnævnet (2000-2009) og ligebehandlingsnævnet (2009-). 

 

Delprojekt B:  
Formative perioder i udviklingen af kvinderepræsentation i dansk politik. 
Forandringer i numerisk, substantiel og symbolsk repræsentation  
Drude  Dahlerup,  professor  emerita  ved  Statsvetenskapliga  Institutionen,  Stockholms
Universitet og post doc. NN. 
 
En høj kvinderepræsentation i politik anses i dag for så selvfølgelig, at det må karakteriseres
som en vigtig del af det nutidige danske kønspolitiske regime. Samtidig har det lige siden
stemmeretten ofte været omdiskuteret, hvilken betydning kønnet skal have i politik – som det
f.eks. kommer til udtryk i det gængse spørgsmål om, hvorvidt ’kvinder kan eller bør gøre en
forskel i politik?’ Tvetydighed synes at være kendetegnende for regimet.  
I de første årtier efter stemmeretten i 1915 opnåede kvinderne kun 1-3 % af pladserne. Først
efter 2.verdenskrig begyndte kvindeandelen i de folkevalgte forsamlinger og i regeringerne at
stige, mest markant fra slutningen af 1970’erne, hvor nye normer om en kvindeandel på 25-30
pct. slog igennem. Forholdstalsvalgmåden og et stærkt partisystem baseret på principper om
social og geografisk repræsentation anses i forskningen for en vigtig baggrund til den relativt
høje kvinderepræsentation i Danmark og i hele Norden i samspil med ændringerne i kvinders
socio-økonomiske stilling (Niskanen & Nyberg,  2009; Sainsbury, 2006; Freidenvall,  et  al.
2006).  

Kvinderepræsentationen i Norden har generelt udviklet sig i henhold til en 
gradvis,  incremental track model  (Dahlerup & Freidenvall,  2005).  Det nye i dette projekts
tilgang er en tese om, at der inden for denne generelle ramme kan identificeres formative
begivenheder og perioder, som har medført varige brud og nye tendenser, både med hensyn til
den numeriske kvinderepræsentation og i normer og opfattelser omkring kvinders position i
politik. 
Formålet med dette delprojekt er således at identificere og analysere formative perioder i det
danske demokrati  omkring kvinders politiske  repræsentation,  herunder  på lederposter  og i
porteføljer. Ud fra en sociologisk og historisk ny-institutionel tilgang fokuserer projektet på
processer omkring ændringerne i diskurser, i de formelle reguleringer og de uformelle normer
omkring kønnets betydning i politikken, set i relation til den faktiske kvinderepræsentation.
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Normer og attituder er centrale for afdækning af historiske institutionaliserede uligheder; de er
uformelle  og  uskrevne,  og  måske  netop  derfor  mere  resistente  over  for  forandringer
(Franceshet 2011, 62). Hovedaktørerne er for det første de politiske partier: deres principielle
opfattelser af kvinder og køn i politik og deres faktiske rekrutteringspraksis. For det andet
kvindeorganisationerne  i  og  uden  for  partierne.  Kønnets  betydning  i  politik  analyseres  i
forhold  til  tre  repræsentations-dimensioner:  den  numeriske,  den  indholdsmæssige  og  den
symbolske repræsentation.  

Inspireret af Hanna Pitkin's klassiske værk (1967) skelner man i nyere forskning 
om  køn  og  politik  mellem  descriptive  (numerisk),  substantive  (acting  for)  and  symbolic
representation  (Wängnerud,  2009;  Franceshet,  2012,  se  også  Mansbridge,  2003).  I  dette
projekt tilføjes som et vigtigt aspekt relationen mellem disse tre dimensioner, et aspekt, som
ikke var inkluderet i Pitkin’s approach (Dovi, 2006).  
Numerisk repræsentation:  Hvordan har kvinders under-repræsentation været ’diagnosticeret’
set i relation til udviklingen i den faktiske kvinderepræsentation, vertikalt og horisontalt? Ses
problemet primært som kvindernes manglende kvalifikationer og lav politisk interesse, eller at
partierne  ikke  er  tilstrækkeligt  inkluderende?  Har  valgnederlag  eller  -fremgang  specielt
betydning for partiernes strategi (Wängerud 1998 modsat Lovenduski, 2005). 
Substantiel repræsentation: Med fokus på politikkens indhold stilles spørgsmål om kvindelige
politikeres  indsatser  i  forskellige  sager,  som  f.eks.  ligeløn  eller  barselsorlov,  og  de
begrænsede eksempler  på tværpolitisk kvindesamarbejde.  Hvilket  mandat mener vælgerne,
partierne og de valgte kvinder selv, kvinder har i politik (repræsentanter for kvinder? Hvilke
kvinder? Repræsentanter for feminismen? Intet kønsrelateret mandat - eller et uklart mandat).
Symbolsk  repræsentation.  Interessen  for  den  symbolske  repræsentation  er  stigende  i
forskningen,  måske  i  takt  med  symbolpolitikken  generelt  voksende  betydning  i  politik
(Leyenaar & Dahlerup, 2013). Med symbolsk kvinderepræsentation menes dels ændringer i
opfattelsen  af  betydningen  af  inkludering  af  kvinder  for  demokratiets  legitimitet  (se  fx
FNdeklaration,  Platform for Action,  Beijing 1995), dels ændringer i synet på kvinder som
politiske ledere i nye porteføljer. Betydningen af inkludering af forskellige grupper af kvinder
i  relation  til  klasse,  civilstand,  alder  og  etnicitet  er  del  af  diskussionen  om  symbolsk
repræsentation. Debatter om inkludering af etniske minoriteter ved hjælp af kønskvotering er i
dag langt mindre udbredt end debatter om køn, dog med en tydelig skillelinje mellem højre og
venstresiden i politik (Dahlerup & Freidenvall, 2011).  
Relationen  mellem  de  tre  repræsentations-dimensioner  rejser  vigtige  forskningsspørgsmål,
bl.a. den udbredte, men i forskningen kontroversielle critical mass theory (dimension 1 og 2,
se Dahlerup 2006; Krook 2006) eller betydningen af nye kvindelige ledere for befolkningens
holdning til kvinders evner som ledere (dimension 1 og 3, se Alexander 2013). Delprojekt C
vil  bidrage  med  nye  danske  data,  når  det  gælder  vælgernes  attituder  til  kvindelige  og
mandslige politikere i de sidste årtier. I delprojekt B vil vi som et analytisk greb analysere
debatterne omkring  den første kvinde  på en politisk post, fx som rigsdagsmedlem, minister,
landstingsformand, udvalgsformand og statsminister.  

Man kan stille spørgsmålet, om de sidste årtiers stagnation i udvikling af 
kvinderepræsentationen,  og navnlig manglen  på protester  herimod,  udgør en ny formative
periode i det danske ligestillingspolitiske regime? Er der ved at ske en ’degendering’  af det
politiske liv, hvorved menes, at køn og ligestilling måske er blevet mindre vigtigt i tale og i
praksis i dansk kontekst, på trods af – eller måske netop på grund af - de mange kvinder, som
nu er involveret i de politiske beslutningsprocesser? Ulrik Kjærs tese (1999) om ’Saturation
without parity’  gælder  specielt  for Danmark,  men hvorfor kan samme ’mæthed’ ikke kan
identificeres  i  Sverige  trods  en højere  kvindeandel  der  (45  pct.  i  Riksdagen og 43 pct.  i
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kommunfullmäktige  mod  Danmarks  39  og  32  pct.)?  Igen  bliver  det  nordiske  perspektiv
vigtigt for karakteristikken af det danske regime. 
 
Dataindsamling 

- En opfølgende survey 2014 blandt folketingsmedlemmerne om køn og ligestilling i
politik, koordineret med en tilsvarende svensk survey på Göteborgs Universitet. 

- Parlamentariske debatter omkring retlig regulering af kvinders repræsentation (relativt
få) 

- Analyse af partiprogrammer og valgplatforme, udvalgte  interne partiblade,  inkl.  fra
kvindeudvalgene  omkring  principper  for  kvinderepræsentation  (i  de  formative
perioder) 

- Bearbejdning af officiel valgstatistik, hvor der er huller i vor viden, samt ny indsamlet
statistik om kvinder på politiske lederposter (1915-i dag) 

- Dokumenter  fra  kvindeorganisationer,  især  kampagnemateriale  (i  de  formative
perioder) 

- Offentlige debatter, bl.a. omkring den første kvinde på en post. 
 

Delprojekt C.  
Køn og politik – partivalg, holdninger og mobilisering 
Professor, Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet, post doc. NN, Aalborg Universitet 
 
Skal man rekonstruere logikken bag den begrænsede valgret før 1915, var det blandt andet at
betragte husstanden snarere end individet som den naturlige enhed. Kvinders valgret gav da
heller  ikke  større  ændringer  i  de  politiske  styrkeforhold.  Indtil  1970’erne  var  den
konventionelle visdom, at kvinder var lidt mere konservative (hvis de da ikke blot stemte på
samme parti som manden), mindre politisk interesserede og deltog mindre i politik (Duverger,
1955) – uden at man egentlig undrede sig særligt over dét (Borque & Grossholtz, 1974; Goot
& Reid, 1975, 1984). Det har dog ændret sig. Både virkeligheden og erkendelsen af den. Når
det gælder politisk placering, har bl.a. Inglehart & Norris (2000, 2003) foreslået en generel
udviklingsteori,  iflg. hvilken kvinder bevæger sig fra at være lidt mere ”konservative” end
mænd til at ligge lidt længere til venstre. Når det gælder politisk interesse og deltagelse, er der
generelt  sket  en  vis  udligning,  men  samtidig  er  man  blevet  mere  opmærksom  på,  at
kønsforskellen varierer, både mellem emneområder og mellem deltagelsesformer (Coffé &
Bolzendahl,  2010).  Et  område af  særlig  interesse  her  er  naturligvis  syn på ligestilling  og
ligestillingspolitik (Alexander, 2012). 

Projektets resultater vil være interessante også for et internationalt publikum.  Når det
kommer  til  efterprøvninger  af  mekanismer  og  forklaringer  på  kønsforskellene  i  partivalg,
bliver forskningen temmelig tynd (se dog f.eks. Giger, 2009). Kortlægningen af kønsforskelle
i politiske holdninger er ret sporadisk og mangelfuld. Og det kniber med data til at belyse
kønsforskelle i interesse og deltagelse på tværs af emneområder og deltagelsesformer.  

I Danmark blev der gjort en tidlig indsats med at kortlægge kønsforskelle i partivalg
og  politiske  holdninger  (Goul  Andersen,  1984;  Togeby,  1994a,  1994b,  1995;  se  også
Oskarson, 1995). Siden er kønsforskelle kun berørt en passant i undersøgelser af partivalg,
holdninger  og deltagelse.  Der savnes en systematisk belysning med fokus på køn, og der
savnes  endnu  mere  en  ajourføring  og  udbygning  af  de  20-30  år  gamle  undersøgelser.
Holdninger til ligestillingspolitik er aldrig indgående belyst i Danmark pga. mangel på data.   

Formålet med  dette  delprojekt  er  at  analysere  udviklingen  i  politisk  deltagelse,
udviklingen  i  kønsforskelle  i  partivalg  og  politiske  holdninger,  og  holdninger  til
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ligestillingspolitik  i  Danmark.  Der  sigtes  på  en  grundig  kortlægning  af  kønsforskellene,
analyse af årsagsmekanismerne, og beskrivelse af udviklingen – også i et komparativt (især
nordisk) perspektiv. Datagrundlaget er dels valgundersøgelserne og undersøgelser af politisk
deltagelse mv., dels en ny survey af deltagelse og politiske holdninger i Danmark anno 2013. 

 
 
Analyser  

(1)                     Kønsforskelle i partivalg over de sidste 50 år.   De foreliggende data tillader os at
beskrive udviklingen over  et  halvt  århundrede.  Analysen omfatter  også specifikationer  på
diverse undergrupper (alder, uddannelse mv.) samt test af, hvilke mellemkommende variable,
der kan forklare kønsforskellene (forskelle i erhvervsstatus, sektor osv.). Et særligt emne er
spørgsmålet om, i hvilken grad ægtefæller stemmer ens – og i hvilken retning, påvirkningen i
givet fald går.  
(2)                     Kønsforskelle i politiske holdninger  . Hvis kvinder og mænd stemmer forskelligt,
bunder  det  så  i  bestemte  holdningsforskelle,  eller  er  der  tale  om bestemte  områder,  hvor
holdningerne  adskiller  sig?  Er  der  politiske  holdningsforskelle,  som  ikke  smitter  af  på
partivalget?  Feltet  kortlægges med udgangspunkt i  dels  sondringen mellem fordelings-  og
værdipolitik, dels en policy typologi udviklet på basis af teoretiske diskussioner og empiriske
analyser af kønsforskelle i politiske holdninger.  
(3)                     Kønsforskelle i politisk deltagelse  . På basis af data fra 1979, 1990, 1998/2000,
suppleret  med  nye  data,  kan  der  tegnes  et  billede  af  udviklingen  over  35  år  samt  over
variationer på tværs af områder. Det ventes, at kønsforskellene generelt er indskrænket, og at
den politiske deltagelse i dag på nogle områder er højere blandt kvinder end mænd. Dernæst
bliver  det  ligesom  ovenfor  vigtigt  at  specificere  og  forklare  kønsforskellene.  I  det
longitudinale  perspektiv  skal  også  den  (formodet  ændrede)  betydning  af  familiemæssige
forhold  belyses.  (4)  Ligestillings(politiske)  holdninger.  Fordi  det  ikke  har  haft  så  stor
betydning  for  partivalget  –  eller  fordi  det  har  været  overset  –  er  ligestillingspolitiske
holdninger meget underbelyst i de ellers righoldige danske vælgerundersøgelser. Formålet er
at tegne et nuanceret og udtømmende billede af sådanne holdninger, af generationsforskelle
og andre sociodemografiske skel, samt af sammenhængen med bredere politiske holdnings-
eller værdisæt. Desuden sammenlignes med folketingsmedlemmers holdninger. 

Teoretisk ramme og metode 
Den  teoretiske  ramme  følger  hovedstrømmene  inden  for  forskningen  i  vælgeradfærd  og
politisk holdningsdannelse,  men kobler til  diskussionen om værdiforskelle,  der knytter  sig
mere universelt til køn og kønsroller i den teoretiske og empiriske litteratur. Det sidste danner
blandt andet grundlag for opstilling af en policy typologi og specifikation af hypoteser vedr.
kønsforskelle på forskellige områder. 

Metodisk  benyttes  standardmetoderne  inden  for  surveyanalyse,  men  med  særligt
henblik på at specificere kønsforskellene og på at identificere de mekanismer, hvorigennem
køn gør sig gældende (de mellemkommende variable). Hvis man forestiller sig, det var muligt
at  kontrollere  for  alle  mellemkommende  variable,  ville  den  resterende  effekt  i  princippet
kunne henføres til biologisk køn. Dertil er det naturligvis umuligt at nå i praksis, men det er
tidligere set, at nogle kønsforskelle består på tværs af alle undergrupper, mens kønsforskelle
på andre områder f.eks. kan henføres til,  at der er højere andel af offentligt ansatte blandt
kvinder end mænd. 

Data 
Datagrundlaget  er  eksisterende surveydata  fra  valgprojektet  (1971-2011),  undersøgelser  af
politisk deltagelse (1979-2000), enkelte internationale surveys samt en ny survey. Af hensyn
til  de  økonomiske  rammer  og  for  at  få  et  stort  antal  svarpersoner  med  mulighed  for
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specificering  gennemføres  den  nye  survey  på  et  webpanel  frem  for  telefon-  eller
besøgsinterviews. Det har erfaringsmæssigt ringe betydning for analyser af holdninger, men
der medtages for en sikkerheds skyld et par mål, der gør det muligt at tjekke evt. afvigelser.
Når det gælder politisk deltagelse, er der risiko for en vis inflation i kraft af selvselektion af
politisk interesserede til web-paneler. Her kan imidlertid på udvalgte punkter kalibreres til en
undersøgelse  af  medborgerskab,  som blev  foretaget  af  Integrationsministeriet  i  2010  ved
telefoninterviews. Undersøgelsen omfattede nemlig også en stikprøve at etniske danskere og
kan opvejes til  en befolkningsrepresentativ  stikprøve.  Spørgsmålene var mere summariske
end normalt, men det er muligt at finde ankerpunkter, der om nødvendigt kan indgå i vejning
af  materialet.  Fsv.  angår  kønsforskelle,  er  der  dog ikke grund til  at  vente,  at  en eventuel
selektionsbias  skulle  være  forskellig  for  mænd  og  kvinder,  hvorfor  kønsforskellene  ikke
ventes at være sensitive over for dataindsamlingsmetoden. 
 
Bredere formidling 
Projektet bidrager til en debatbog fra stemmeretsprojektet om perspektiver for demokrati og
velfærd  i  Danmark,  set  i  lyset  af  stemmeretsjubilæet,  og  det  producerer  input  til  den
interaktive hjemmeside for stemmeretsprojektet.  
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