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Ligestilling: Få kvinder i dansk kommunalpolitik – og de er ujævnt fordelt over
landet

Af Thomas Wilken og Annasofie Marckstrøm Olesen
I denne analyse viser vi, at kvinder er underrepræsenterede i kommunalpolitik sammenlignet med de andre nordiske lande. Vi viser ligeledes, at der er stor forskel på problemet
på tværs af Danmark. Fx er andelen af valgte kvindelige kommunalpolitikere 43,9 i københavnske kommuner mod 27,6 pct. i nordjyske kommuner. I fem kommuner er under 20
pct. af de valgte kommunalpolitikere kvinder, mens kun én kommune har en større andel
valgte kvinder end mænd.
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1. Kvinder er stærkt underrepræsenterede i dansk kommunalpolitik
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Kvinder er stærkt underrepræsenterede i dansk kommunalpolitik. I dag er 32,9 pct. af de
valgte politikere i landets kommunalbestyrelser og byråd kvinder. Det svarer til, at knap en
ud af tre valgte kommunalpolitikere i dag er kvinder. 1
Det er et problem for ligestillingen i Danmark, da langt flere mænd end kvinder dermed har
indflydelse på, hvordan de trecifrede milliardbeløb, der hvert år går til at drive kommunerne
og den borgernære velfærd, bliver forvaltet.
Danmark har en mindre andel valgte kvinder i kommunalpolitik end både Island, Norge,
Sverige og Finland, jf. Figur 1. Sammenligner vi med gennemsnittet for EU-27 landene, ligger
Danmark dog lidt over gennemsnittet.
Figur 1

Andel valgte kvinder i kommunalpolitik i udvalgte lande
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Andelen af valgte kvinder er opgjort ud fra det seneste valg i de respektive lande. I dataserien fremgår det, at der er tale
om andel valgte kvinder i ”municipal councils”, hviket defineres som de råd, der repræsenterer de mindste politiske og
organistoriske enheder med delvist selvstyre inden for hvert land – dvs. kommunerne eller tilsvarende.
European Institute for Gender Equality.

Der er stor forskel på, hvordan kvinder er repræsenteret i kommunalbestyrelserne på tværs
af Danmark, jf. Figur 2. Fx er der 43,9 pct. kvinder i kommunalbestyrelserne i byen København2 mod 27,6 pct. i nordjyske kommuner. Derudover er der en generel tendens til en
større andel kvinder i kommunalbestyrelserne på Sjælland og i kommunerne i og omkring
København, mens kvinder i mindre grad er repræsenteret i jyske kommuner.
At kvinder har tendens til at være bedre repræsenteret i større byer, ses også af Figur 3. Af
figuren fremgår det, at der er tendens til en større andel af kvinder i kommunalbestyrelsen
i de kommuner, der har en relativt høj befolkningstæthed. Fx er kvinder relativt velrepræsenterede i befolkningstætte kommuner som Gentofte og København, mens andelen af
kvinder er noget lavere i kommuner som Lolland og Thisted, der begge har en relativt lav
befolkningstæthed.
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Vi tager udgangspunkt i antallet af valgte kvinder ved kommunalvalget i 2017.
Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Frederiksberg Kommune og Dragør Kommune.
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Andel kvinder valgt i kommunalbestyrelser fordelt på kommuner

Data er fra det seneste kommunalvalg i 2017. Der er ikke taget højde for ændringer i sammensætningen siden valget.
Statistikbanken.dk tabel LIGEDI2.

Figur 3
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Andel kvinder valgt i kommunalbestyrelser og befolkningstæthed for landets kommuner
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Logaritmisk skala på førsteaksen. Data er fra det seneste kommunalvalg i 2017. Der er ikke taget højde for ændringer i
sammensætningen siden valget. Befolkningstæthed er beregnet ud fra befolkningsstørrelsen 1. oktober 2017, dvs. på
omtrent samme tidspunkt som kommunalvalget 2017.
Statistikbanken.dk, tabeller LIGEDI2, FOLK1A og AREALDK.

3

Mange kommuner
har under 25 pct.
valgte kvinder
Stor forskel på
kommuner med hhv.
få og mange kvinder

I 78 af landets 98 kommuner er andelen af kvinder i kommunalbestyrelserne under 40 pct.,
jf. Figur 4. I 18 ud af landets 98 kommuner er der mindre end 25 pct. kvinder, mens det kun
er i én kommune, Gentofte Kommune, at andelen af kvinder er over 50 pct.
Af de fem kommuner med størst repræsentation af kvinder ligger de fire i hovedstadsområdet, jf. Figur 5. I bunden ligger Brøndby Kommune, der for nuværende har en kvindeandel
på kun 10,5 pct., svarende til to af Brøndby Kommunalbestyrelses 19 medlemmer. I de nordjyske kommuner Hjørring, Brønderslev og Thisted samt den nordsjællandske Allerød er mindre end hver femte byrådspolitiker kvinde.
Figur 4

Fordeling af andel kvinder i kommunalbestyrelser på tværs af kommuner, 2017
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Data er fra det seneste kommunalvalg i 2017. Der er ikke taget højde for ændringer i sammensætningen siden valget.
Statistikbanken tabel LIGEDI2.

Figur 5

Andel kvinder valgt i kommunalbestyrelser, top fem vs. bund fem
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Data er fra det seneste kommunalvalg i 2017. Der er ikke taget højde for ændringer i sammensætningen siden valget.
Vallensbæk kommunalbestyrelse består kun af 15 mandater. Pga. det relativt lille antal medlemmer, vil andelen for Vallensbæk, og andre små kommuner, blive stærkt påvirket af små ændringer i antallet af kvinder i kommunalbestyrelsen.
Statistikbanken tabel LIGEDI2.

Der kan være mange årsager til, at kvinder er stærkt underrepræsenterede. Først og fremmest var kun 31,8 pct. af de opstillede kandidater kvinder i kommunalvalget 2017. Og da
32,9 pct. af de valgte kommunalpolitikere er kvinder, kunne det tyde på, at hvis flere kvinder
stillede op, så ville flere kvinder også blive valgt ind. Andelen af kvinder blandt de opstillede
kandidater ved kommunalvalget i 2017 var under 30 pct. for alle partier på højrefløjen. Derimod havde både Enhedslisten, Alternativet og Socialistisk Folkeparti alle mere end 40 pct.
kvinder blandt de opstillede kandidater.
Forskellen på andelen af opstillede kvinder mellem kommunerne kan ikke forklare hele den
geografiske forskel. Fx var 36,9 pct. af de opstillede kandidater kvinder i kommunerne i byen
København ved kommunalvalget i 2017 mod 31,4 pct. i de nordjyske kommuner, altså en
forskel på 5,5 procentpoint. Men andelen af valgte kvinder i byen København var 43,9 mod
27,6 i de nordjyske kommuner. Altså en forskel på hele 16,3 procentpoint. En del af variationen mellem de forskellige kommuner kan bl.a. skyldes, at partier på højrefløjen opstiller
få kvindelige kandidater i kommunerne udenfor de store byer, hvor disse partier får valgt
en stor del af sine kandidater ind i kommunalbestyrelserne.
I hvor høj grad kvinder er repræsenterede i kommunalpolitik, er en af FN’s indikatorer på,
hvordan Danmark klarer sig ift. at opfylde verdensmål nummer 5 vedr. ligestilling mellem
kønnene. Denne analyse har vist, at man godt kan sætte spørgsmålstegn ved, om Danmark
opfylder dette mål tilstrækkeligt.
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